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słowo wstępne

foreword

Architektura zakonu kamedułów to fenomen na tle
barokowej architektury w Polsce. W XVII wieku na
terenie ówczesnej Rzeczypospolitej powstało sześć
klasztorów ‒ eremów kamedulskich. Aż cztery z nich
‒ ze względu na swoje kościoły ‒ trwale zapisało się na
kartach historii architektury w Polsce. Są to wybitne
dzieła artystyczne: Bielany pod Krakowem, Rytwiany,
Bielany pod Warszawą i Pożajście pod Kownem na
Litwie. Dlaczego ten zakon o bardzo surowej regule,
niemal odcięty od świata zewnętrznego, w Europie
budujący małe, skromniutkie kościółki, w Polsce ‒
dzięki możnym fundatorom w osobach najwyższych
dostojników państwowych i królów ‒ wznosił monumentalne, oryginalne architektonicznie i bogate artystycznie kościoły?
Kościół warszawski powstał w dwóch etapach,
w końcu XVII w. i w połowie XVIII w., a jako fundacja
królewska był zawsze pod patronatem władców. Im
też zawdzięcza swą niezwykłą formę. Za budynkiem
kościelnym stoją w równych rzędach małe domki
zakonników – eremitoria; większość z nich powstała
w czasach króla Władysława IV. To unikatowe zabytki
w Warszawie, mieście zdewastowanym i ograbionym
już w czasie szwedzkiego „potopu” w XVII w. i niemal doszczętnie zrównanym z ziemią przez Niemców
w 1944 r. Zatem dodatkową wartością jest autentyczność zespołu kamedulskiego.
Przedmiotem tegorocznej konferencji i tematem
przewodnim niniejszej publikacji są walory artystyczne i historyczne oraz szeroko pojęta problematyka
konserwatorska zarówno eremu bielańskiego pod
Warszawą, jak i innych polskich eremów. A choć nie
ulega wątpliwości, że wiele wątków pozostaje do przebadania i omówienia, prezentowany tom przynosi
nową, obszerną wiedzę o artystycznym dziedzictwie,
tworzonym przez stulecia za murami eremów kamedułów w Polsce.

The architecture of the Camaldolese Order is a phenomenon of creation within Baroque architecture in
Poland. In the territory of seventeenth-century Polish-Lithuanian Commonwealth six Camaldolese hermitages were built, and as many as four of these complexes
are considered among the highest achievements in the
history of Polish architecture. They are outstanding
artistic masterpieces: Bielany near Cracow, Rytwiany,
Bielany near Warsaw, and Pažaislis near Kaunas in
Lithuania. Why did the order of Camaldolese hermits ‒
with a very strict rule and almost cut off the outside
world, who were building very modest churches
throughout Europe ‒ create monumental, architecturally original and artistically rich churches in Poland?
The Camaldolese church in Warsaw was constructed in two stages, at the end of the seventeenth
century and in the mid-eighteenth century, and as
a royal foundation it always enjoyed the patronage
of the kings. And it is they who influenced its unusual architectural form. Behind the church building
are evenly spaced small huts of hermits, in their major part built in the time of King Władysław IV Vasa.
They are unique in Warsaw ‒ the city devastated and
despoiled during the Swedish Deluge in the mid-seventeenth century and almost razed to the ground by
the Germans in 1944. Therefore its additional value is
the authenticity of the Camaldolese complex.
This year’s conference as well as the present publication are devoted to the artistic and historical values
together with broadly understood heritage conservation problems ‒ both of the hermitage near Warsaw,
and other Polish Camaldolese complexes. And even
though there is no doubt that much remains uncovered and yet to be researched, the present volume
brings about a new and considerable knowledge of the
rich artistic heritage generated for centuries behind the
enclosure of the Camaldolese hermitages in Poland.

Piotr Brabander
Stołeczny Konserwator Zabytków

Piotr Brabander
Director of Heritage Protection Department
City of Warsaw
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Klasztor Ordinis Camaldulensium
fundować poślubiliśmy…
biskup michał janocha
Uniwersytet Warszawski

I

ż Altissimo nomini eius na wieczną dobrodzieystw tak wielkich pamiątkę, klasztor
„ Ordinis Camaldulensium fundować poślubiliśmy…”. Dnia 10 października 1641 roku
król Władysław IV położył podpis pod historycznym aktem fundacji, wypełniając
złożone wotum za otrzymanie korony polskiej i za wiktorię smoleńską…
Na górze, nazwanej odtąd Górą Królewską, po wytyczeniu i ogrodzeniu terenu
ruszają prace budowlane. Już w 1643 roku ma miejsce uroczystość wprowadzenia mnichów do klasztoru. W tłumie przybyłych na tę okazję gości stoi Adam Jarzębski, który
utrwali to wydarzenie w swoim wierszowanym Gościńcu, pierwszym przewodniku po
nowej stolicy:
Stoję przy tym miejscu chwilę,
rzucę okiem, jak na milę,
Widzę góry między lasy;
Powiedzą mi: temi czasy
WŁADYSŁAW IV, król polski,
Tam założył kamaldulski
Klasztor i kościół buduje.
Sumptem wszystko przewiduje,
Na pamiątkę, widząc mury
Smoleńskie z Pokrowskiej Góry.
Do tego Rudę i Polków,
Przywilej na chłopów Olków
Darował wiecznymi czasy
Łąki, pola, bory, lasy.
Tych Królestwo Najjaśniejsze
Tam prowadziło, niniejsze,
Piechotą za miasto w pole,
Aż po same miejskie role,
Z chorągwiami procesyje,
Zakonnicy, kompanije;
Biskup z kapłany przed nimi,
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Wielki tłum ludu za nimi.
Potym do swych karet wnidą,
Co żywo, po stronach idą,
A konni, kto był z nich wiejsca,
Ubiegali się do miejsca.
Tam na górę pojechawszy
Biskup kapłanom moc dawszy,
Przed namiotem wystawili
Krzyż, wkopawszy zostawili…
Wspomniany krzyż, wyznaczający oś całego założenia, stoi po dziś dzień przy ulicy
Dewajtis. Nie ten sam, rzecz jasna, ale kolejny w tym historycznym miejscu. Fundacja
kamedulska zaczynała się od krzyża. Był to punkt odniesienia dla wszystkich, którzy
odwiedzali to ustronne miejsce. Tyle burz dziejowych tędy przeszło, wojny, zabory,
powstania, kasata klasztoru – a krzyż trwa. Stat Crux, dum volvitur orbis – mawiają mnisi.
Uczyńmy i my ów krzyż punktem odniesienia w architektonicznym planie założenia
bielańskiego. Krzyż wyznaczał oś alei prowadzącej wzdłuż murów do klasztornej furty
w budynku foresterium, przez którą wchodziło się na zewnętrzny dziedziniec, zamknięty
w XVIII wieku istniejącą po dziś dzień fasadą świątyni. Za kościołem, w obszarze ścisłego claustrum, zachowały się eremy, których ostatni rząd wyznaczał granice ścisłego
monasteru, podporządkowanemu architektonicznie osi podłużnej. Oś poprzeczną
wyznacza transept zamknięty rokokowymi ołtarzami. Jest jeszcze oś pionowa, wertykalna, w centrum świątyni. Wyrasta ona z podziemi, gdzie pod posadzką znajdują się
katakumby z ciałami zmarłych mnichów i sięga szczytu owalnej kopuły zwieńczonej
gołębicą Ducha Świętego. Jeśli oś horyzontalna symbolicznie wyraża historyczny
Chronos, to oś wertykalna oznacza Kairos, gdzie czas ziemski styka się z Wiecznością.
Przedmiotem niniejszej książki będą wydarzenia i zabytki nanizane na linię czasu
historycznego, linię w wielu miejscach zatartą i niewyraźną. Nabiera ona ostrości
i kolorytu, dzięki zawartym w niniejszym tomie efektom cierpliwej pracy badaczy
kamedulskiego dziedzictwa: od historyków sztuki i historyków, poprzez konserwatorów zabytków i kulturoznawców aż po historyków duchowości. Wieloaspektowe
spojrzenie na warszawski erem dopełniają artykuły poświęcone pozostałym sześciu
klasztorom fundowanym w XVII i XVIII wieku na terenie państwa polsko-litewskiego.
…Tymczasem na Górze Królewskiej trwają huczne uroczystości. Adam Jarzębski
jest kompozytorem i skrzypkiem w kapeli królewskiej, nie może więc w swoim opisie
przegapić wdzięków Polihymni, do których sam się przyczynia:
…Muzyka była śpiewalna
Z ceremonijami walna;
Zatym kazanie wyborne
Czynił sentencyje dworne
Ksiądz Leszczyński, prawił rzeczy
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Dosyć pięknie, bardzo grzeczy;
Wzruszył: jedni płaczą, ryczą,
Te Deum Laudamus krzyczą.
To skończywszy, oracyje
Czytano, deprekacyje,
Potym na dół zeszło państwo,
Wsze stany, także kapłaństwo,
Na bankiet ich zaproszono,
Potrawy na stół noszono;
Jedli, pili wina hojno,
Siedzieli przystojnie, strojno….
Pozwól na koniec, drogi Czytelniku, ponieść się staropolskim klimatom królewskiej uczty w oprawie barokowej retoryki. Niechaj ta czcigodna Księga stanie się
dla Ciebie ucztą dla intelektu, a jej kolejne artykuły, serwowane przez doborowych
Autorów, niechaj się okażą smakowitymi daniami z najpożywniejszego mięsa i z najwyborniejszych win, o których pisze prorok Izajasz, a których próżno szukać na co
dzień w kamedulskim refektarzu…
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Duchowość kamedułów
kongregacji Monte Corona.
Wprowadzenie do problematyki
r a fa ł w i t kowsk i
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

uwagi wprowadzające
Rozważania nad duchowością kamedułów kongregacji Monte Corona, wspólnoty
zakonnej, która przybyła do Rzeczypospolitej w początkach XVII w., rozpatrywać
można na kilku – i to niekiedy bardzo złożonych – płaszczyznach. Przede wszystkim
należy zauważyć, że refleksja nad zagadnieniem duchowości w życiu monastycznym
czy, szerzej, w życiu chrześcijan obecna jest w myśli europejskiej co najmniej od
XVIII w. Pierwsze, naukowe i krytyczne opracowania zaowocowały wprowadzeniem
nowego terminu w języku francuskim: spiritualité, który później został także przyjęty
w języku angielskim (spirituality) czy włoskim (spiritualità). Nie oznaczało to jednak, że
pewnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem wspólnot religijnych nie dyskutowano już w czasach antycznych, średniowiecznych lub wczesnonowożytnych1.
Fakt, iż refleksja nad przemianami duchowości chrześcijańskiej, w tym zakonnej, jest obecna w nauce już od kilkuset lat, wcale nie ułatwia dyskusji współcześnie,
albowiem trudno wskazać na jednoznaczną i powszechnie przyjmowaną definicję
„duchowości”2. Jednak to szersze (chrześcijańskie) tło ma dla nas olbrzymie znaczenie,
gdyż zakonnicy manifestowali swoje przywiązanie do religii, która wszak zmieniała
się na przestrzeni wieków. Stąd w historii każdego nurtu duchowości zakonnej można
wyodrębnić kilka stadiów rozwoju, zaczynając od fazy pierwotnej (propositum originale)
przez tradycję pierwszych pokoleń do kolejnych reform i odrodzeń pierwotnego ducha
w zakonie w późniejszych wiekach. Trudno nieraz wskazać na pierwotny „charyzmat”
zakonu, jeśli spojrzymy na działalność zakonników współcześnie, by przywołać choćby
trynitarzy.
1 Bouyer 1982; Maciuszko 1986; Misiurek 2003; Misiurek 1994, s. 5–26; Nowicka-Jeżowa 1992; Daniluk 1983,
kol. 317–330.
2 Por. Kłoczowski 1994, s. 5–11; Chmielewski 2002, s. 226–232.
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W badaniu życia monastycznego dla zrozumienia świata zakonników niezwykle
ważne jest zwrócenie uwagi na podstawowe wartości, którymi kierowali się w dawnych
wiekach, na ich kulturę, świadomość, deklarowane i praktykowane formy zachowań
i aktywności duchownej. Takie podejście jest wyraźne wśród współczesnych antropologów, choć i niekiedy wśród duchownych zajmujących się teologią duchowości.
Trzeba także pamiętać, że mimo przynależności do zorganizowanej grupy wyznaniowej (chrześcijaństwo, zakon, klasztor), życie duchowne chrześcijanina (zakonnika),
jego duchowość, pozostaje czymś indywidualnym, ale jednocześnie dynamicznym
i zmiennym, co wiąże się z dojrzewaniem osobowości, w wymiarze chrześcijańskim do
pełnej jedności z Bogiem. Wszak do klasztoru wstępowali ci, którzy wybierali pewne
wartości, często jednak bez uprzedniego przygotowania, spędzając lata na poszukiwaniach duchowych „wzrastając w wierze”3. Zatem rozwój i przemiany duchowości
zakonnej obserwować można w „długiej perspektywie” (nieraz kilku wieków i pokoleń) oraz w „krótkiej perspektywie” (życie jednego zakonnika).
Wykorzystując doświadczenia wielu lat studiów nad źródłami obrazującymi życie
zakonnic benedyktyńskich w dawnych wiekach, s. Małgorzata Borkowska zaproponowała pewien model analizy „duchowości zakonnej”4. Zauważyła ona, że opisywanie
duchowości benedyktynek żyjących w polskich klasztorach w wiekach średnich jest
niezwykle trudnym zadaniem, przede wszystkim z powodu szczupłości i fragmentaryczności zachowanych źródeł. Znacznie łatwiej prowadzić tego rodzaju badania dla
czasów potrydenckich, gdyż zachowały się źródła, często liczne i obfite treściowo.
Wśród spuścizny zakonnej Małgorzata Borkowska jako szczególnie przydatne w badaniach nad duchowością widziała: 1) żywoty świętych zakonnic (zakonników); 2) wspomnienia pośmiertne (drukowane lub rękopiśmienne) rozsyłane do innych klasztorów;
3) kroniki klasztorne; 4) korespondencję; 5) konferencje przełożonych; 6) rozmyślania;
7) modlitewniki; 8) teksty liturgiczne; 9) teksty prawne; 10) katalogi biblioteczne;
11) księgi brackie i nekrologi; 12) księgi i kwity kapelańskie; 13) wizytacje klasztorne;
14) księgi rachunkowe.
Trudno odmówić Małgorzacie Borkowskiej słuszności przy prezentacji takiego
zestawu źródeł. Można jedynie zastanowić się, czy jest on kompletny. Uczona benedyktynka wyszczególniła najpierw źródła pokazujące obraz życia jednostki (żywoty
i wspomnienia pośmiertne zakonnicy lub zakonnika), a niejako na drugim planie
wskazała na te typy źródeł, które odnoszą się do zbiorowości (np. teksty liturgiczne
i teksty prawne). Mielibyśmy zatem w naszym przypadku najpierw obraz duchowości
kameduły, a dopiero później duchowości kamedułów (kamedulskiej). Ponadto wspomniany katalog źródeł uwzględnia tylko te, które powstały w środowisku klasztornym.
Warto jednak rozważyć, czy nie należałoby włączyć do analizy również źródeł wytworzonych poza klasztorem, np. wspomnień lub relacji osób odwiedzających klasztor.
Niejako w strukturalnej analizie Małgorzata Borkowska wskazywała na różne
odcienie i aspekty duchowości, w tym na: 1) długie trwanie pewnych wartości od
momentu założenia zakonu („charyzmat zakonu”); 2) cechy ogólnochrześcijańskie (np.
3 Górski 1962; Górski 1975, s. 429–470; Górski 1986.
4 Borkowska 1994, s. 13–23.
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czyny miłosierdzia wobec bliźnich); 3) wpływy historii zewnętrznej (wojny, rewolucje,
katastrofy naturalne), które przynosiły doraźne lub krótkotrwałe zmiany; 4) syntetyczny charakter pisania o duchowości; 5) płynną granicę między jedną epoką dziejową
a drugą, która nie zawsze jest uchwytna w studiach nad duchowością; 6) zbędne wartościowanie jednego nurtu wobec innych, współobecnych; 7) częste spory o „czystość”
interpretacji pierwotnego (prawdziwego?) propositum originale; oraz 8) wielotorowość,
czy raczej możliwy indywidualizm, w obrębie jednego nurtu duchowości.
Takie założenia wstępne pozwalają z większą pewnością opisać pierwotną duchowość kamedulską czy reformę w łonie zakonu podjętą przez Pawła Justinianiego
w XVI w., która doprowadziła do powstania kongregacji Monte Corona, niż przybliżają duchowość kamedułów żyjących w eremach w czasach Rzeczypospolitej staropolskiej w XVII i XVIII w. Powód takiej konstatacji jest nad wyraz prozaiczny – brak
źródeł.

pierwotna duchowość kamedulska
Wieki X i XI przyniosły powstanie wielu nowych wspólnot zakonnych w łonie nurtu
benedyktyńskiego. Jednak historia nowych idei dotyczących zorganizowania życia
zakonnego nie zawsze była łatwa i prosta. Rozwój instytucjonalny nowego zakonu:
od założenia pierwszego klasztoru do prawnego połączenia wielu klasztorów w jedną
zorganizowaną strukturę, cieszącą się papieską aprobatą, trwał nieraz wiele lat5. Wśród
rozwijanych wówczas idei na prowadzenie życia zakonnego wskazać można na dwa
wyraźnie opozycyjne nurty. Z jednej strony znajdowało się opactw w Cluny, w którym
mieszkało kilkuset zakonników, a z drugiej – małe wspólnoty eremickie pustelników.
Propositum originale św. Romualda z Rawenny odwoływało się z całą stanowczością do
tego drugiego nurtu.
Romuald z Rawenny urodził się ok. 952 r. w rodzinie książąt Onesti. Późniejsza
tradycja, spisana już po śmierci Romualda przez Piotra Damianiego, wiązała jego
wstąpienie do słynnego klasztoru San Appolinare in Classe z zadośćuczynieniem
za zabicie przez ojca, Sergiusza degli Onesti, niewinnego człowieka. Po pierwszych
doświadczeniach w raweńskim klasztorze Romuald przyjął habit i złożył śluby
zakonne. Wkrótce odbył pielgrzymkę do klasztoru św. Michała w Cuixa (Sant Miquel
de Cuixà) w Pirenejach6, dokąd udał się wraz z mnichem Marinusem i gdzie spotkał
św. Piotra I Orseolo, dawnej dożę Wenecji, który zamieszkał w eremie opodal tegoż
opactwa benedyktyńskiego. Po śmierci Piotra Orsoleo w 987 r. Romuald powrócił do
Italii – tam kontynuował życie monastyczne, z czasem zostając opatem w Classe pod
Rawenną. Wkrótce jednak Romuald zrzekł się tej godności i rozpoczął własną drogę
w poszukiwaniu monastycznej doskonałości. Po wielu latach peregrynacji monastycznej po Półwyspie Apenińskim Romuald założył erem w miejscu znanym dziś jako
5 Wollasch 1973; Wollasch 1975, s. 268–286; Wollasch 1977, s. 529–571; Melville 1995; De ordine vitae; Poeck
1998; Lucioni 1998, s. 97–138; Monzio Compagnoni 1998, s. 563–594; Vedovato 1994; Vauchez, Caby 2003.
6 Miejscowość położona obecnie w departamencie Pyrénées-Orientales w południowo-zachodniej Francji.
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Camaldoli (in mediis Alpinibus iuris episcopi Sancti Donati), w którym zamieszkało kilku
jego uczniów, na co przystał biskup Arezzo. Romuald założył także domus nieco poniżej,
w dolinie, w miejscu zwanym Fontebuono, w którym zamieszkał jeden mnich i trzech
laików. Po pewnym czasie Romuald opuścił ten erem i powrócił do eremu w Val di
Castro, prowadząc życie w modlitwie i samotności. Opiekę nad eremem w Camaldoli
sprawował biskup Teobald z Canossy, który w sierpniu 1027 r. potwierdził nadanie
w Camaldoli dla spadkobierców Romualda7. Tradycyjnie datowane założenie pustelni
w Camaldoli na rok 1012–1013 należy raczej przesunąć na lata 1023–10248. Romuald był
założycielem jeszcze wielu innych eremów, zanim zmarł 19 czerwca 1027 r. w klasztorze Val de Christo9. Jego zwłoki spoczywały tam do 1481 r., kiedy zakonnicy z macierzystego opactwa w Classe je wykradli. Zostali jednak złapani w drodze powrotnej,
a odzyskane relikwie spoczęły ostatecznie w klasztorze kamedulskim w Fabriano, gdzie
przechowywane są do dziś10.
Nie zachowały się żadne pisma św. Romualda, w których wyjaśniałby swoje
poglądy, stąd jedynym pewnym źródłem wiedzy o Romualdowym propositum originale
są teksty spisane przez osoby zachowujące jego tradycję oraz relacje świadków. Wydaje
się jednak rzeczą pewną, że pod wpływem tradycji Ojców Pustyni chciał on najpierw
przygotować kandydata do życia w klasztorze, a dopiero później pozwolić mu na życie
pustelnicze. Temu służyła organizacja klasztoru w Camaldoli, składającego się z cenobium, w którym żyli mnisi, oraz z eremu, dla doświadczonych pustelników.
Jednak sam św. Romuald zakładał także klasztory złożone tylko z cenobium, w którym
prowadzono bardzo surowy tryb życia. Dlatego też ta swoista dwutorowość tradycji
romualdiańskiej pozostanie widoczna w łonie kamedułów po dziś. Wśród pierwszego
pokolenia uczniów św. Romualda miejsce szczególne zajmował Piotr Damiani (1007–
1072)11, jeden z najwybitniejszych intelektualistów Italii w XI w., kardynał i reformator
Kościoła12, a także autor „Żywota św. Romualda”, napisanego ok. 1042 r.13 Zastanawiać
może fakt, że Piotr Damiani nie wspomniał w nim o eremie w Camaldoli, jakby większe znaczenie miało założenie klasztoru w Fonte Avellana, w którym żył sam Damiani
7 O znaczeniu biskupa Teobalda w procesie fundacyjnym i rozwoju eremu w Camaldoli zob. Delumeau
1996, t. 1–2; Delumeau 2001, s. 241–255.
8 Dyskusję o dacie założenia eremu w Camaldoli przedstawił Giovanni Tabacco: Tabacco 1962, s. 147–153,
451–455; Tabacco 1965, s. 73–119; nowsze opracowanie zob. Vedovato 1994.
9 Pagnani 1927, s. 300–305, 459–466.
10 Annibaldi 1881; Zonghi 1891; Montani 1922; Benigni 1924; Facchini 1925; Angelelli 1928; Pilati 1996.
11 Por. opracowania o życiu i działalności Piotra Damianiego: Blum 1947; Dressler 1954; Ryan 1956; Lassus
1986; Golinelli 1988; Lohmer 1998; Mursell 1991, s. 171–181; Wünsch 1992; Calati 1994; Calati 1995; Grandjean 1994; Fornasari 1996; Freund 1996, s. 289–299; Ranft 2012; McCready 2011.
12 Istnieją dawne wydania dzieł Piotra Damianiego, w tym jego Opera Omnia, t. 1–4, Parisiis 1793, przedrukowane w PL 144–145; obecnie dostępne są naukowe i krytyczne edycje: Damiano 1959 (wyd. 2: 1994);
Damian 1953 (wyd. 3: 2011); Damiani 1963; Damiani 1972; Damiano 1972; Damiani 1987; Damiani 1988;
Damiani 2008.
13 Damiani 1957; zob. też przekłady: Damiano 1982; Damián 1991; też w j. polskim, raczej trawestacja tekstu
łacińskiego, wydana anonimowo: Żywot św. Romualda. W oparciu o wydanie krytyczne z 1957 r. polski
przekład Żywota świętego Romualda przygotował o. Jerzy Botor (Warszawa 1991); najstarsze wydanie
drukiem żywota ukazało się we Florencji w 1514 r., a kolejne opracował bł. Paweł Justiniani w 1520 r.
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i wokół którego później powstała kamedulska kongregacja cenobitów14. W czasach Damianiego zakonnicy wiedli tam surowe życie, opisane przez niego w dziele
„Instytucje dla eremitów” oraz przez jego biografa Jana z Lodi. Zakonnicy mieszkali
w celach po dwóch przez cztery dni w tygodniu, posilali się wodą i chlebem, a kiedy
jeden ze współbraci umierał, pozostali pościli przez siedem dni, biczowali się siedem
razy i odmawiali cały psałterz za niego trzydzieści razy. Co prawda, w sąsiedztwie
klasztoru znajdowały się także maleńkie pustelnie dla nielicznych eremitów15.
Chęć zachowania pierwotnych zwyczajów panujących w Camaldoli, zaprowadzonych przez św. Romualda z Rawenny, i przekazanie ich podległym klasztorom doprowadziła do spisania ich w formie Consuetudines przez przeora Rudolfa16. Zostały one
zatwierdzone przez papieża Aleksandra II bullą wydaną w październiku 1072 r. oraz po
raz kolejny w 1080 r., kiedy papież zatwierdzał pierwsze konstytucje kamedulskie jako
podstawę dla congregatio de loco qui dicitur Campus Amabilis. Zatem z reformy monastycyzmu podjętej przez św. Romualda kilkanaście lat po jego śmierci wyłoniły się dwie
osobne kongregacje – dla eremitów-pustelników i dla cenobitów.

średniowieczna tradycja kamedulska
Dalszy rozwój nurtu kamedulskiego w wiekach średnich zaowocował instytucjonalnym rozkwitem poszczególnych kongregacji i zdecydowaną zmianą lokalizacji
klasztorów. Już w 1113 r. papież Paschalis II w bulli wydanej dla przeora w Camaldoli
zezwolił na prowadzenie dwóch form życia monastycznego w obrębie jednej kongregacji (dla eremitów i cenobitów). Sami kameduli przygotowali Liber eremitice regule,
w którym zawarli w całości zasady funkcjonowania tej wspólnoty17. Zdarzało się, że
niektóre opactwa odrzucały eremicki charakter życia monastycznego, zrzucając
zwierzchnictwo przeora w Camaldoli. W XIII w. zrodziła się nowa kongregacja
kamedulska, zatwierdzona przez przeora Marcina III (1248–1259), który zgodził się na
jej utworzenie wokół klasztoru na weneckiej wyspie Murano. Podjął on także starania
o ujednolicenie liturgii kamedulskiej, ogłaszając w 1253 r. Liber de moribus. Pierwsza
księga traktowała o organizacji wewnętrznej wspólnoty (hierarchii w klasztorze),
księga druga opisywała strukturę zakonu (kapituła generalna, kapituła klasztorna, wizytacja, prawo i kary), zaś trzecia dotyczyła życia zakonnego (ubiór, praca, przyjmowanie
gości, etc.)18. Z czasem do trzech ksiąg dodano kolejne, które zwiększały znaczenie
cenobitów kosztem eremitów.
14 Nicoletti 1925; Sinatti d’Amico 1980; Fonte Avellana 1981, t. 1; Somigli 1984; Pierucci, Polverari 1986; Vigilucci 1992.
15 Lawrence 2005, s. 151.
16 Zob. wydanie krytyczne Licciardello 2004a; por. też studia: Licciardello 2002, s. 48–67; Licciardello 2004b,
s. 1–65; Licciardello 2006a, s. 127–165; Licciardello 2006b, s. 59–64; Licciardello 2007, s. 175–238; por. też
Textes primitifs camaldules, trad. L.A. Lassus, Namur 1962.
17 Por. Privilegio d’Amore.
18 Tekst opublikowany w Annales Camaldulenses, t. 6: Appendice, kol. 1–24, 51, 52–66.
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Nowym impulsem w rozwoju kamedułów było powstanie pierwszych klasztorów
w miastach i próby dostosowania życia eremickiego do otoczenia silnie zurbanizowanego. Zauważyć należy, że zarówno św. Romuald, jak i Piotr Damiani różniący się
w akcentowaniu znaczenia cenobitów i eremitów w obrębie klasztoru, zgodni byli co
do jego lokalizacji – w miejscu odludnym, wśród lasów i gór, z dala od zgiełku miast19.
Za symboliczny moment takiego przełomu uznać można rok 1290 r., kiedy we Florencji,
w bliskim sąsiedztwie centrum miasta założono klasztor Santa Maria degli Angeli20,
a niezwykle szybki i dynamiczny wzrost liczby takich domów zakonnych doprowadził
do zdominowania całego nurtu reformy kamedulskiej przez ten klasztor. Wiek XIV
i XV należał już do kamedułów – cenobitów, którzy zasłynęli wiedzą i erudycją, żyjąc
w miastach, wznosząc bogate klasztory i zbierając cenne księgozbiory, a nie do kamedułów – surowych anachoretów, czego uosobieniem był Ambrogio Traversari (1386–1439),
urodzony we Florencji, znawca greki i łaciny, orędownik reformy Kościoła21.

paweł justiniani i powstanie kongregacji
monte corona
Zanim Kościół katolicki przeżył okres przemian wywołanych skutkami wystąpienia
Marcina Lutra i wprowadzeniem reform podjętych przez sobór w Trydencie, w łonie
zakonu kamedułów zrodziła się nowa reforma odwołująca się do idei powrotu do pełni
życia eremickiego, ale niekoniecznie do pierwotnego wzoru wprowadzonego przez św.
Romualda. Tenże założył cenobium dla mnichów i nieco w oddali erem dla pustelników.
Ten model architektoniczny, odwołujący się do konkretnych traktatów Ojców Pustyni,
występował tylko w przypadku klasztoru Monte Corona, gdzie zbudowano opactwo
(badia di Monte Corona) oraz w ustronnym miejscu, na wzgórzu, w lesie – erem. W tym
jednak wypadku było to podyktowane koniecznością zaspokojenia potrzeb logistycznych kapituł generalnych, na które przybywali przeorzy i delegacje wszystkich
eremów, a nie propagowaniem antycznego modelu duchowości eremickiej. Zatem
Paweł Justinani odwoływał się bezpośrednio do eremickich tradycji romualdiańskich,
ale jednocześnie dostosował je do innych już czasów.
Twórcą nowej kongregacji kamedułów – zwanej od macierzystego eremu kongregacją Góry Koronnej – był błogosławiony Paweł Justiniani (Paolo Giustiniani)22.
Urodził się on 15 czerwca 1476 r. w bogatej rodzinie mieszczan weneckich, otrzymując
imię Tommaso. Uzyskał klasyczne wykształcenie – studiował filozofię i teologię na
19 Zob. liczne prace Cécile Caby, np.: Caby 1999; por. też jej artykuły, w których rozwijała swoje myśli: Caby
2000, s. 221–241; Caby 2013, s. 47–88; Caby 1995, s. 137–158.
20 Ragusi 1987, s. 30–44; Frigerio 1992; o znaczeniu Florencji dla życia religijnego zob. Rolfi, Sebregondi, Viti
1992.
21 Somigli, Bargellini 1986; Ambrogio Traversari 1986; Frigerio 1988 (tu wcześniejsza literatura).
22 Por. Jedin 1956, s. 53–118; Leclercq 1957, s. 423–426; De Luca 1963, s. 43–59; Massa 1966, s. 2–9; Leclercq
1967, kol. 414–417; Brezzi 1971, s. 546–554; Leclercq 1975; Cacciamani, Leipold 1977, kol. 1367–1369; Leclercq 1977; Visentin 1987; Lassus 1990, s. 6–63; Leclercq 1993, s. 543–554; zob. także ostatnio wydane
przekłady: Leclercq 2014a; Leclercq 2014b.
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uniwersytecie w Padwie. W 1507 r. udał się na pielgrzymkę do Jerozolimy, która była
swoistym przełomem w jego życiu religijnym. Rozmowy o życiu duchowym, jakie
prowadzili Kasper Contarini (1483–1542) i Paweł Justiniani doprowadziły do podjęcia
dwóch wyraźnie odmiennych decyzji. Justiniani, podążając za średniowiecznym modelem osobistej przemiany i ucieczki od świata, porzucił ziemskie rozkosze i wstąpił do
kamedułów 17 grudnia 1510 r., a 25 grudnia przyjął habit oraz nowe imię – Paweł (Paolo),
podczas gdy Contarini uznał, iż „droga zbawienia jest znacznie szersza, niż twierdzi
wielu”. Z czasem został on kardynałem, z uznaniem odnoszącym się do niektórych
postulatów Marcina Lutra, nadal będąc aktywnym w dziele reformowania Kościoła23.
Po odbyciu nowicjatu Paweł Justiniani 8 sierpnia 1512 r. złożył śluby zakonne.
Przy wsparciu swego przyjaciela Pietra Quiriniego24 i generała zakonu Pietra Delfino
(1444–1525) zaangażował się na rzecz reformy kamedułów i przywrócenia pierwotnego, eremickiego ducha św. Romualda. Służyć temu miała kapituła generalna obradująca w klasztorze Santa Maria degli Angeli we Florencji, odbyta w kwietniu 1513 r.
Dyskutowano podczas niej nad zawarciem unii z kongregację kamedulską San Michele
z Murano, jednak decyzje kapituły generalnej nie były w pełni pomyślne dla reformatorów, dlatego Delfino zrezygnował z urzędu. W tym czasie, przy współpracy Pietra
Quiriniego, Justiniani przygotował Libellus ad Leonem X, nawołujący do głębokiej
i wszechstronnej reformy Kościoła25.
Nie ustawał jednak w dążeniach do zaprowadzenia reformy. Miało temu pomóc
przyjęcie święceń kapłańskich w grudniu 1518 r. oraz wybór 28 czerwca 1519 r. na
przeora w Camaldoli. Opór wobec zmian ze strony współbraci spowodował, że mimo
poparcia papieża Juliusza II Paweł Justiniani zrezygnował z godności przeora, opuścił
Camaldoli 14 września 1520 r. i zamieszkał w eremie Grotte del Massaccio, a później
w eremie Grotte di Pascelupo. Wtedy to Justiniani spisał Regułę życia pustelniczego
(Regula vite eremitice), jedno z najważniejszych swoich dzieł26. Stopniowo nowa grupa
eremitów uzyskała kolejne papieskie konfirmacje, a 15 stycznia 1524 r. zebrała się
pierwsza kapituła w eremie San Benedetto pod Monteconera koło Ancony. Do
nowej kongregacji, nazywanej wówczas „Campagna degli eremiti di S. Romualdo”
(Towarzystwo Pustelników św. Romualda) należało wówczas pięć pustelni, w których
mieszkało 33 zakonników. W maju 1527 r. Justiniani przebywał w Rzymie u biskupa
Giovanniego Carafy, późniejszego kardynała i papieża Pawła IV. Justiniani zmarł
28 czerwca 1528 r. w klasztorze św. Sylwestra na górze Soratte27.
Pierwsze dekady XVI w. zostały zdominowane przez prowadzoną w różnych
zakonach dyskusję o tzw. obserwancji zakonnej, czyli najściślejszym przestrzeganiu
reguły zakonnej w jej pierwotnym brzmieniu, ale w tle pozostawała ciągle sytuacja
23 Jedin 1959, s. 62–65; Jedin 1949; Jedin 1972, s. 624–639.
24 Por. Jedin 1946, s. 407–424; Massa 1988, s. 429–474; Massa 1989, s. 39–91; Tramontin 1980, s. 431–457.
25 Tramontin 1962; Justiniani, Quirini 1995.
26 Pierwsza wersja jego dzieła „Eremiticae vitae regulae” została spisana w 1516 r. i zachowała się do dziś
w rękopisie. Składa się ze wstępu oraz 53 rozdziałów. Wersja oddana do druku w 1520 r. jest bardziej rozwiniętą i dopracowaną wersją: Giustiniani 1984; Giustiniani 1996.
27 Por. Degli Effetti 1675; Grisar 1915, s. 583–586; De Carolis 1950, s. 19–20; Mastrocola 1962, s. 343–427.
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wewnętrzna Kościoła (upadek autorytetów oraz prądy reformacyjne)28. Ruch ten
doprowadził do powstania nowych odłamów w łonie zakonu karmelitów (bosych),
franciszkanów (kapucynów, czyli „braci mniejszych życia eremickiego”), a także
kamedułów. Stąd też działalność Pawła Justinianiego nie była prostym nawoływaniem
do powrotu do myśli św. Romualda, w swoich pismach bowiem występował także
przeciwko zepsuciu i upadkowi obyczajów kleru, nieuporządkowanym doświadczeniom mnichów i eremitów, którzy żyli bez ślubów zakonnych i bez reguły. W swoim
„radykalizmie” Justiniani zachęcał, aby eremita w jeszcze bardziej radykalny sposób
podążał „za Chrystusem”, żyjąc „tylko dla Boga” i „tylko z Bogiem”, szukając wyłącznie Boga29. Wydaje się, że w aspekcie duchowym Justiniani nawiązywał do eremickich
tradycji swojego zakonu, ale pozostawał bardziej pod wpływem epoki, w której żył,
tworząc swoją „nową” drogę życia. Ponadto, w przeciwieństwie do św. Romualda,
Justiniani przekazał potomnym swoje poglądy w formie traktatów, listów i rozważań,
odwołujących się raczej do starożytnych autorów niż do św. Romualda, którego pisma
przepadły30.
W 1530 r. kameduli-eremici otrzymali nowy erem – Monte Corona koło Perugii
w Umbrii, który ostatecznie dał nazwę nowej kongregacji i stał się miejscem rezydowania jej przełożonego, noszącego tytuł majora31. Wśród tych eremów dominowały
klasztory włoskie, a cała kongregacja została podzielona na pięć tzw. nacji (prowincji),
łączących poszczególne domy w danym regionie. Podział ten funkcjonował do okresu
kasat na przełomie XVIII i XIX w. Istniały trzy „nacje” (prowincje) włoskie: 1. nazio
ecclesiastica (Państwo Kościelne), 2. nazio napoletana (eremy południowowłoskie) oraz
3. nazio lombardo-veneta (eremy północnowłoskie). Oprócz nich istniała nazio austriaca,
do której należały eremy założone w monarchii Habsburgów, a także nazio polono-lituana, łącząca eremy fundowane w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

kameduli w rzeczypospolitej (xvii–xviii w.)
Pierwsi mnisi-kameduli32, związani z reformą monastyczną podjętą przez św. Romualda
z Rawenny, dotarli do świeżo schrystianizowanej Polski jeszcze zanim nowy zakon
został formalnie zatwierdzony przez papieża. Ich wkład w umacnianie nowej wiary
w państwie Bolesława Chrobrego trudny jest do przecenienia, a męczeńska śmierć
Pięciu Braci i późniejsze dzieje ich kultu na stałe wpisały się w dzieje chrześcijaństwa
nie tylko w Polsce, ale i w Czechach.
28 Por. Fois 1979, s. 13–107.
29 Leipold 1977, s. 98–104; Urbanelli 1982, s. 258–294; De Luca 1963, s. 43–59; Mezzadri 2005, s. 5–38.
30 Por. wydania dzieł bł. Pawła Justinianiego: Giustiniani 1941; Giustiniani 1968; Giustiniani 1974; Giustiniani 1982; Giustiniani 1983; por. wydane ostatnio przekłady: Giustiniani 2015, t. 1–2.
31 Lugano 1928, s. 273–288; Pagnani 1949; Kamaldulenser 1993, s. 265–273.
32 O nazwie zakonu w formie kameduli por. Linde 1808, s. 941: „Kameduł, kamałduł, kameduła – kameduli,
zakon pustelniczy od świętego Romualda fundowany […] ein Camaldulenser; Camaldoli, Kameduł; wieś
w Toskanii gniazdem jest mnichów kamedulskich; […] kamedulski zakon (der Camaldulenser Orden)
[…] Kamalduleński zakon nastał we Włoszech r. 1030”.
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W kręgu osób związanych ze św. Romualdem przebywało dwóch spośród Pięciu
Braci Męczenników, którzy ponieśli śmierć w nocy z 10 na 11 listopada 1003 r.,
a także Bruno z Kwerfurtu, mnich benedyktyński i arcybiskup, zabity na pograniczu
Litwy, Jaćwieży i Rusi w 1009 r.33 Zarówno Pięciu Braci Męczenników, jak i Bruno
z Kwerfurtu na stałe weszli do historii polsko-litewskich kamedułów z kongregacji
Monte Coronna, która odwoływała się do ich obecności i działalności na ziemiach,
jakie później stworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Widoczne to było, m.in.,
w ikonografii kościołów kamedulskich, wezwaniu eremu bieniszewskiego czy propagowaniu idei o „kamedulskich korzeniach” gnieźnieńskiego arcybiskupa Bogumiła34.
Na stałe dotarli do Rzeczypospolitej dopiero kameduli ze zreformowanej przez
Pawła Justinianiego kongregacji Monte Corona, sprowadzeni do podkrakowskich
Bielan na początku XVII w. Wkrótce polsko-litewska prowincja, określana w źródłach
kamedulskich jako nazio polono-lituana, stała się jedną z najsilniejszych w całym zakonie,
a po kasatach klasztorów przeprowadzonych w końcu XVIII w. najpierw w monarchii
habsburskiej, a później we Włoszech w połowie XIX w. – jedyną, gdzie życie zakonne
(podkrakowskie Bielany) przetrwało do momentu odrodzenia w końcu XIX w.
W Rzeczypospolitej od wieków działały już zakony oparte na tradycji benedyktyńskiej: benedyktyni35 i cystersi36, ale w czasach nowożytnych przeszły one daleko idące
zmiany, który zaowocowały przejęciem przez opactwa kilku parafii i zaangażowaniem
się bezpośrednio w duszpasterstwo. Ta swoistego rodzaju „klerykalizacja” mnichów
radykalnie wpłynęła na życie wewnętrzne opactw. Trudno także porównywać kamedułów do innego kontemplacyjnego zakonu czynnego w Rzeczypospolitej – kartuzów37, albowiem ci ostatni stworzyli tylko trzy klasztory, które nawet nie były w stanie
ustanowić odrębnej prowincji zakonnej. Kimże byli kameduli i ich eremy w porównaniu do wielkich wspólnot zakonnych medykanckich – franciszkanów38, dominikanów39
i karmelitów40, liczących po kilkadziesiąt klasztorów? Od samego początku klasztory
mendykantów zaangażowane były w cura animarum w dużych i małych miasta. Bracia
prowadzili liczne sanktuaria , spośród nich rekrutowali się świątobliwi kaznodzieje, by
wymienić Władysława z Gielniowa, ale także uczeni i profesorowie uniwersyteccy.
Kimże byli kameduli i ich eremy w porównaniu z jezuitami, prowadzącymi dziesiątki
kolegiów, w których wykształcenie zdobywali mieszczanie i szlachta Rzeczypospolitej?
Propagowana duchowość poszczególnych zakonów miała wpływ na wiele aspektów
33 Z bogatej literatury por. ostatnie prace: Bruno z Kwerfurtu; Sosnowski 2013; Wiszewski 2008; Leonavičiūtė
2012, s. 71–83; Leonavičiūtė 2006.
34 Vita S. Bogumili; Paknys 2002, s. 315–322; Skwierczyński 2005, s. 147–190.
35 Chmielewski, Walewander 2002, s. 74–77.
36 Grenz 2002, s. 150–154.
37 Misiurek 2002, s. 406; por. też Guillerand 1994.
38 Paszkowska 2002, s. 283–290; Prokop 2003; Gogola 2006, s. 9–32; Augustyn 2006, s. 41–46; Prejs 2006,
s. 47–52; Wróbel 2006, s. 53–70; Dziubkowa 2006, s. 83–98.
39 Chmielewski, Kapec 2002, s. 206–210; Kłoczowski 1972, s. 55–62; Kłoczowski 1973, s. 103–180; Kłoczowski
1975, s. 14–158; Wenc 1975, s. 587–606; Kowalski 1976, s. 147–164; Prokop 2013.
40 Ciesielska-Borkowska 1939; Gil 1975, s. 109–116; Gil 1977, s. 5–238; Gil 1979, s. 57–93; Wanat 1979; Brykowska 1993; Cztery wieki Karmelitów Bosych; Karmelici bosi w Polsce.
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ich struktury wewnętrznej i organizacji (podział na prowincje, kustodie), wyglądu
i wystroju kościołów (nawy boczne, ambona dla kaznodziei, biblia pauperum, etc.).
Otwartość zakonów mendykanckich i kleryckich na potrzeby otaczającego ich świata
zaowocowała także liczbą piszących zakonników i księży, którzy propagowali określone formy modlitwy, kulty świętych czy formy duchowości (np. pasyjnej, maryjnej).
Kameduli w Rzeczypospolitej wydają się być wyłączeni z tego rodzaju aktywności, choć wśród kamedułów mieszkających we włoskich eremach odnaleźć można
często zakonników, którzy pozostawili po sobie dzieła (niekiedy w rękopisie) traktujące o kamedulskiej duchowości i broniące reformy zaprowadzonej przez Pawła
Justinianiego. O. Placido da Perugia (1565–1651) spisał Memorie della nostra Congregazione,
pozostające nadal w rękopisie, a opisujące zmagania Justinianiego o utworzenie osobnej kongregacji i jej dalszy rozwój po śmierci twórcy. Podobne w treści dzieło, ale
w języku łacińskim, przygotował do druku o. Nicolò Desideri da Perugia (ur. 1698):
Institutio Congregationis Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae et B. Pauli Iustiniani
i wydał w Perugii w 1725 r. (apud haeredes Ciani et Francisci Desideri). W 1709 r.
o. Filippo Machiarelli da Napoli (1660–1715) opublikował w Benevento książkę Apologie
romoaldine, będącą głosem w dyskusji między zwolennikami eremickiej i cenobickiej
tradycji kamedulskiej. Kilkanaście lat później inny kameduła, Tuburzio Calimani da
Venezia (1709–1774), skomponował Memorie appartenendi alla Congregazione degli
Eremiti Camaldolesi di Monte Corona, ukazujące duchowe dziedzictwo kamedułów-eremitów. Dzieło to nadal pozostaje w rękopisie. W tym samym czasie kolejny kameduła,
Giuseppe Marini da Venezia (1707–1779), napisał Apologia per il Beato Paolo Giustiniani
jako odpowiedź na antykamedulską publikację Scrittura presentata alla S. Inquisizione di
Roma contra il Fondatore della Congregazione degli Eremiti Camaldolesi di Monte Corona.
Również żywoty świętych eremitów kamedulskich zainteresowały piszących. W końcu
XVIII w. miejscowy ksiądz, Francesco Menicucci, napisał dwa ważne dla naszych rozważań dzieła: Memorie istoriche del beato Angelo da Massaccio martire e monaco dell’Ordine
Camaldolese (Macerata: nella stamperia degli eredi Pannelli, 1787) oraz Memorie istoriche
de’ beati Giovanni e Matteo da Cupra-montana eremiti camaldolesi (In Cesena: per gli eredi
Biasini all’insegna di Pallade, 1790). Niestety, kameduli z obszaru Rzeczypospolitej nie
mogli poszczycić się takiego rodzaju aktywnością.
Trudno też powiedzieć, który z grona świętych cieszył się szczególnymi względami i uznaniem wśród eremitów. Jeden z pierwszych kamedułów, o. Parisius, który
przybył do nowo założonego eremu w Bieniszewie, zachorował. Będąc w ciężkim
stanie, zwrócił się o wstawiennictwo do jednego ze zmarłych benedyktynów z wielkopolskiego Lubinia. Żarliwa modlitwa przyniosła powrót do zdrowia, o czym zaświadczył o. Parisius w stosownym piśmie, skierowanym do przełożonych klasztornych
w związku ze staraniami o beatyfikację benedyktyna. W jego relacji, przez jedenaście
dni cierpiał z powodu wysokiej gorączki i nagłych wymiotów, a po uczynieniu ślubowania nawiedzenia grobu świątobliwego brata Bernarda z Wąbrzeźna dolegliwości
ustąpiły, co kameduła poświadczył pisemnie 2 czerwca 1665 r.41 Zastanawiać może
41 Archiwum Archidiecezjalne Poznań, sygn. APS 3,17; odpis świadectwa w Archiwum Opactwa Lubińskiego, rkps 38, Vita Rev. Patri Bernardi de Wąbrzeźno, k. 36: „Ego Pater Parisius Eremita Camaldulensis cum
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fakt, dlaczego pobożny (i chorujący) kameduła nie zwrócił się o wstawiennictwo do
jednego z zakonnych świętych lub błogosławionych, a szukał wsparcia o „lokalnego”
świątobliwego benedyktyna?
Jedną z cech duchowości zakonnej propagowanej przez św. Benedykta była
skromność i umiarkowanie. Takie nawoływania kilkakrotnie pojawiały się zarówno
na kartach Reguły, jak i w innych tekstach normatywnych. Jak jednak zachować takie
przymioty ducha, jeśli fundatorem eremu był król lub – co chyba istotniejsze – możny
i wpływowy magnat, który nie szczędził środków na budowę i wykończenie eremu?
Podróżując po Rzeczypospolitej, Albrycht Stanisław Radziwiłł odwiedził podkrakowskie Bielany, dokąd dotarł 13 marca 1633 r. Pozostając pod wrażeniem piękna i rozmachu ciągle jeszcze wznoszonej budowli, wychwalał jej wspaniałość, nie zaś skromność
zakonników42.
Swoją wystawną ceremonię miał także moment wprowadzenia kamedułów do
nowej rezydencji w podwarszawskich Bielanach. Kiedy król Władysław IV postanowił
rozpocząć wznoszenie eremu, uczynił to w iście królewski sposób, sprowadzając eremitów przy muzyce, obfitym jedzeniu i tłumie duchownych oraz świeckich gości. Jak
w tym tłoku odnajdowali się kameduli zachowujący post i milczenie43?
Sienkiewiczowski obraz kameduły w jednym tylko aspekcie może być dla nas
inspiracją i znajdować potwierdzenie w źródłach historycznych. Pod względem
alio patre a superioribus ad primitias fundationis eremi Sanctorum quinque Martyrum in Maiori Polonia
Casimiriam deputatus, continuis laboribus ac itineris iniuriis in febrim calidam praecipitatus, qva undecim diebus continuo vexatus, cum iam periclitarer voto facto ad divum Bernardum pro tunc lumine
Gratiae Divinae ac miraculorum fulgentem repentino vomitu, sanus eodem momento factus. Religionis
munia continuavi. Pro tantis itaque beneficiis in gratiarum actionem Divinae Maiestati peractu, Sanctissimo Sacrificio ad d. Bernardi monumentum, hoc mei voti in scripto relinquo monumentum Lubinensi
monasterio die 2 Junii anno millesimo sexcentesimo sexagesimo qvinto a partu Virginis Anno. Idem qui
supra frater Parisius eremita Camaldulensis, mpp.”.
42 Radziwiłł 1980, s. 281: „W dzień niedzielny deputaci omawiali sprawę compositio inter status w obecności
prymasa oraz innych biskupów i pewne ustalone punkty oddano pod sąd ogółu. Ja będąc swobodniejszy,
dosiadłem konia z kilkoma urzędnikami Wielkiego Księstwa Litewskiego i udałem się na Srebrną Górę
kamedułów, odległą o milę od Krakowa. Klasztor ten ogromnym kosztem zbudował marszałek koronny Wolski, jak to oznajmił miejscowy zakonnik, który poręczył mi, że wydano na budowę 500.000 zł.
Gmach godny króla, nie szlachcica! Niech Bóg będzie mu wieczną nagrodą. O budowie nie wspominam,
skoro może być przez wszystkich w Królestwie oglądana, to tylko dodam, że rzecz jest godna zobaczenia
i może się równać z zagranicznymi budowlami”.
43 Jarzębski 1822, s. 439: „Panujący nam król Jmci Władysław IV wystawił kościół kamedułów w lesie bielańskim; zdało mi się, żem widział baszty smoleńskie i pokrowskie góry, przydał król do klasztoru tego
wiecznymi czasy Rudę, Pulków i Olków. Byłem przy wprowadzeniu ojców zakonników do konwentu
tego. Królestwo Jchmość, w procesji z chorągwiami z biskupy na czele mnóstwem zakonników i tłumem
ludu prowadziły je piechoto aż pod same role miejskie. Potem wsiadło Królestwo do karet, otaczali je
kawalerowie. Z wolna przyjechawszy na górę wystawiono krzyż i ołtarz; zaczęły się kościelne ceremonie
przy pięknej śpiewnej muzyce. Ksiądz Łenczyński miał kazanie i poruszył wszystkich do płaczu. Potem
wszelkie państwo z rycerstwem i kapłany zeszło na dół, gdzie ich zaproszono na bankiet. Nad Wisłą rozbity wielki namiot, gdzie senatorowie siedzieli pospołu z Królestwem u stołu. Król Jmci wziął kielich i pił
za zdrowie senatorów, poczym oni także wziąwszy kielichy pili za zdrowie króla. W pobocznych szopach
były pozostawiane stoły dla prałatów, paniąt i rycerstwa, nie było miejsca próżnego. Prócz tego gdziekolwiek kto sobie siadł, zastawiano mu, pełno było smacznego jedzenia i pić rozmaitych, słowem wszystkim
nam dobrze było”.
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pochodzenia społecznego, wielu kamedułów wywodziło się ze stanu szlacheckiego,
a przed wstąpieniem do eremu służyło przez pewien czas w wojsku. W ostatnich latach
istnienia Rzeczypospolitej, jakże burzliwych i pełnych wiekopomnych wydarzeń, do
eremu kamedulskiego w Rytwianach przybył łowczy sanocki Józef Konopka (1739–
1811), by odwiedzić miejscowych zakonników. Spotkanie to pozostało na długo w jego
pamięci i jego syna, który tak je relacjonował: „Miejscowy przeor Otto Mikołajewski
z 6 zakonnikami mile ich powitał i rybami na obiad postny uprowidował. Te ryby
kucharz ojca mego ugotował, a bracia zakonni stół w refektarzu nakrywszy zjedli post
dispensatum silentium. Nie mógł się naopowiadać przeor, z dawnych czasów Augusta III
towarzysz pancernego znaku, o tych okropnych exorbitancyjach i gwałtach nie tylko po
wioskach, ale i w klasztorze zniewagi Moskali. «A czyż to być może – mówił przeor
– aby ziemia nasza cierpiała tych rabusiów. Moglibyśmy się ich pozbyć z łatwością,
gdybyśmy się wzięli do jedności oręża. Gdyby król mości panowie nie był malowanym
królem, tylko prawdziwie człowiekiem harfowej duszy i silnej decyzji»”.
W dalszej części swojej wypowiedzi przeor odnosił się do wydarzeń politycznych,
których nie był już uczestnikiem, ale odwoływał się do swoich życiowych doświadczeń:
„Konfederacja [barska] miała z początku dobre intencje, ale na nieszczęście wkradły się
między braci bezbożność i wielka niesubordynacja. Marszałek [Józef] Bierzyński ani
to, ani owo myśli o bałamuctwach, a nie broni wcale tej części kraju. Oni fugos chrustas
robią jak się o Moskalach dowiedzą. Poczciwi ludzie zaczęli, od nas z daleka, nie żałowali, i nie żałują krwi swojej, dla sprawy ojczystej, nam zaś tutaj dostał się jakby ogon
większego korpusu, złożony z organistów, pisarków, lub miejskiej gołoty i próżniactwa,
podzielonego w różne urwisz komendy. Byłem i ja żołnierzem moi panowie i spotkałem się razem z bracią szlachtą w gorących przed nieprzyjacielem razach, ale takiej
hołoty jak ta, o której mówimy to by nieścierpiał stary hetman Sieniawski, kazałby ich
rabusiów na hakach poprzesuszać. Za moich to bowiem czasów, sądy i wyroki hetmańskie, wszelką niekarność nadużycia, a cóż dopiero gwałty, rabunki karały infamią.
Teraz wszystko wolno. Szlachta co to dawniej po ogłoszonych wiciach królewskich
viritim na konie siadała, obecnie czeka póki ją dońcy nie wykurzą, batami nałożą, po
których po lasach znowu uciekających bąki i komary do krwi natną. Panowie jeżdżą
za granicę – i cóż z tej konfederacji w Barze? Cóż zrobił biskup Krasiński na dworze
austriackim i francuskim? Mówią, że jakiegoś jenerała Szoasiciela, król francuski przysłał do Polski, ale cóż poradzi jeden generał bez wojska, bez pieniędzy? Ten Nerons belli
generalicia konfederacka przeniosła się do Cieszyna i stamtąd wydaje rozkazy, bo siłom
konfederackim nie ufa w kraju. Otóż widocznie opłakany stan naszej ojczyzny. Tak
rozdrobnieni niekarni i niegodni cóż poradzimy?”44.
Wydaje się, że trudno było dawnym żołnierzom całkiem zapomnieć o latach spędzonych na wojnie i oddać się modlitwie i rozmyślaniom nad przemijaniem...
W przeciwieństwie do benedyktynów i cystersów, kameduli trzymali się jednak
zakazu angażowania się w duszpasterstwo. W mieście Suwałki, należącym do eremu
w Wigrach, kameduli wznieśli kościół farny, który został wyposażony ich staraniem
w obrazy, rzeźby i sprzęty kościelne. Zakonnicy sprawowali nad nim prawo patronatu,
44 Konopka 1993, s. 98–100.
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ale pracą duszpasterską zajmowali się księża diecezjalni45. Podobnie czynili kameduli
w innych swoich posiadłościach.
Studia nad staropolskimi bibliotekami kamedułów nadal nie doczekały się monograficznego ujęcia, dlatego też trudno stawiać jednoznaczne tezy o ich zawartości,
obiegu książki czy poziomie czytelnictwa wśród zakonników. Zachowane informacje
o księgozbiorze pochodzą z wizytacji klasztornych46, z katalogów pokasacyjnych47 czy
z wykazów zwracanych zakonowi pozostałości po dawnych kamedulskich kolekcjach48.
W tym kontekście bezcenny pozostaje katalog niespełna 12 000 książek kamedulskich
z eremu bielańskiego, opracowany przez pracowników Biblioteki Jagiellońskiej49. Na
podstawie tych niepełnych danych można stwierdzić, iż w kamedulskich księgozbiorach znajdowały się wszystkie podstawowe dla dziejów duchowości chrześcijańskiej,
monastycznej i kamedulskiej dzieła. Osobnym jednak zagadnieniem pozostaje kwestia
wpływu poszczególnych tekstów na życie duchowe eremitów, a wśród najpilniejszych
zadań należy wskazać na studia porównawcze zawartości księgozbiorów możliwie
wszystkich kamedulskich eremów, by ustalić preferencje autorów i konkretnej tematyki.
Zagadnienia związane z rozwojem kamedulskiej liturgii omówił ostatnio w obszernej pracy ks. Waldemar Jan Pałęcki MSF50, choć wydaje się, że wiele wątków można
jeszcze uzupełnić.
Spośród źródeł kamedulskich, które mogą okazać się niezwykle przydatne w dalszych, szczegółowych i pogłębionych analizach, wspomnieć należy rękopis przechowywany obecnie w Bibliotece Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(sygn. 453 I), noszący tytuł „Reguła św. Benedykta i konstytucje kongregacji eremitów
kamaldulów Montis Coronae widziane i approbowane od Najwyższego Biskupa Ojca
Św. Klemensa IX po polsku przepisane roku MDCC[…]”51. Na karcie tytułowej widnieje dopisek „Ad usum D.P. Ludovici 1775 anno”, aczkolwiek w całym rękopisie nie
ma żadnej wzmianki o tym, w którym eremie powstał albo gdzie był używany. Przyjąć
można, że przekład został przygotowany z myślą o tych współbraciach, dla których
łaciński oryginał był zbyt trudnym tekstem. Znane są wydania łacińskie „Reguły
św. Benedykta” oraz odnowionych i zatwierdzonych przez papieża Klemensa IX konstytucji kamedulskich, wydrukowane w 1674 r.52 oraz 1695 r.53, jak też ich włoski przekład54. Znaczenie tego dzieła polega na tym, że oprócz dobrze znanego tekstu „Reguły
45 Opis ziem, s. 167.
46 Por. Witkowski 2014b, s. 195–290.
47 Witkowski 2014a, s. 447–466; Pacevičius 2014, s. 307–348.
48 Dwa takie inwentarze zostały przygotowane, kiedy na początku lat 80. XX w. do eremu w Bieniszewie trafiły fragmenty dawnych księgozbiorów pokamedulskich, przekazane przez Bibliotekę Narodową (kopie
inwentarzy udostępnione przez oo. kamedułów).
49 Damulewicz 2013, s. 151–156.
50 Pałęcki 2012.
51 Pełna edycja tego rękopisu planowana jest na 2017 r.
52 Regula S. Benedicti 1674.
53 Regula S. Benedicti 1695.
54 Regola di S. Benedetto 1670.
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św. Benedykta” przekazuje on kamedulskie objaśnienia poszczególnych rozdziałów,
dające wyraźne świadectwo odmienności i specyfiki duchowości eremitów-kamedułów z kongregacji Monte Corona. Według często powtarzanej anegdoty kameduli
mieli zachowywać milczenie i pozdrawiać siebie słowami memento mori. Tymczasem
rozdział VI „Reguły św. Benedykta” traktował o zachowaniu milczenia, a kamedulskie
konstytucje szczegółowo opisywały możliwości uzyskania dyspensy55:
„O Milczeniu
Tak jako Prorok mówi uczyńmy: «Rzekłem będę strzegł dróg moich, abym nie
zgrzeszył językiem moim. Założyłem straż ustom moim zaniemiałem i poniżony jestem,
i zamilczałem dobrego». To Prorok pokazuje, jeśli mów dobrych dla cnoty milczenia, niekiedy zaniechać trzeba, jakoż daleko więcej słów złych, abyśmy karania uszli,
poprzestać winni jesteśmy. A tak doskonałym uczniom, chociaż dobrych, świętych i do
zbudowania służących rozmów, dla powagi milczenia, rzadko pozwalać trzeba, iż napisano: «W wielomóstwie nie będziesz bez grzechu». I na drugim miejscu: «Śmierć i żywot
w ręku języka». Któremu mówić i uczyć rzecz jest mistrzowska, milczeć i słuchać
uczniowi należy. Przeto jeśli Przełożonego, o co żądać kto będzie, ze wszelką pokorą
i uniżonością niech to czyni, aby się nie zdał więcej mówić, niż potrzeba, abo się godzi.
A szyderstwa abo słowa próżne, abo śmiech rozbudzające, wiecznym zamknieniem na
wszelkim miejscu potępiamy, i na takowe mowy uczniowi naszemu ust otwierać nie
dopuszczamy.
Konstytucja
1. Milczenie bardzo świątobliwe jest, byle miary słuszności nie przechodziło, która
uczy, kiedy milczeć, kiedy zaś mówić. Dlatego tę Ojca św. Benedykta naukę dyskretnie
i uważnie według czasu i miejsca, także według wyciągania potrzeby i miłości, zachować
trzeba. Przeto w tym podczas może Starszy dyspensować, a podczas nie. Deklarujemy
tedy, że nie mogą być dyspensowane wszystkie niedziele doroczne, i wszystkie uroczystości albo li święta wybranych Pańskich, które Kościół Boży albo Konstytucje święcić
nakazują. Obydwie Quadragesimy i piątki każdego tygodnia wszystkie na koniec dni
każdej abstynencji. Nadto od komplety każdego dnia aż do prymy i w te godziny, które
w lecie do modlitwy są naznaczone, milczenie zachować trzeba.
2. Tymże sposobem dyspensacja być nie może na pewnych miejscach, jako
w kościele i w jego przedsionku, w zakrystii, w kapitularzu i w refektarzu. Toż się rozumie o drogach między celami, o ulicach przed kościołem i o furcie klasztornej, gdzie
silentium złamać nie godzi się.
3. Lecz zaś że ludzka kondycja braterska tego wyciąga miłość, we dni i czasy też
wyżej zakazane, przystojniej pozwolić może rozmowy. Dlatego w niedzielę zapustną
i w uroczystości św. Marcina (że natenczas eremita zaczynając Quadragesymy w miłości
braterskiej wespół jedzą), silentium od primy aż do czwartej godziny w noc disponować
będą, wyjmując zawsze kościół i przedsionki, kapitularz i zakrystię. A godziny kapłańskie zawsze w chórze, swego czasu być mają odprawiane.
4. Weszło też w chwalebny zwyczaj, że dwa razy w tydzień w zimie, a trzy raz lecie,
po prymie w przysionku kościelnym starszy silentium dispensuje, która dyspensacja nie
trwa dłużej, tylko do komplety tego dnia. Zimą czas rozumiejąc od Wywyższenia Krzyża
Świętego aż do Wielkiej Nocy, a co zbywa czasu aż do tegoż święta, latem nazywamy.
55 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu (dalej: BUAM), ms 453 I, k. 28–30.

24

duchowość kamedułów kongregacji monte corona

Niech tedy dyspensacja bywa w zimie we wtorek i we czwartek, ale w leci sobotę
przydać, a jeżeli w który dzień z tych przypadnie święto uroczyste, w inszy dzień nie
mający przeszkody dyspensować. A jeśliby cały tydzień był świąt pełen, tedy w święto
mniejsze to uczynić tak, aby nigdy dyspensowania nie odpuszczać w ziemie dwa razy,
a trzy razy w lecie. Niech się jednak wystrzegają wszyscy na tych to rozmowach gadać
co świeckiego, próżnego albo nieprzystojnego.
5. A ponieważ milczenie przerywa się nie tylko gadaniem, ale bardziej każdym
przykrym kołataniem i zgiełkiem, więc niechaj się wstrzymają od wszelakiego gadania
głośno albo roboty ręcznej tak blisko kościoła, gdy się msze odprawują i godziny, jako
po celach, drogach i powszechnych miejscach, gdy się oracja albo dormicja odprawuje.
A kto podczas silentium do celi drugiego pójdzie bez licencji starszego albo w celi swojej
lub gdzie indziej chrobot znaczny uczyni, gdy się officia odprawują, oracja, dormicja
a najbardziej w nocy, niech mówi w kapitularzu winę i według słuszności od starszego skarany będzie. Kto zaś zwyczajnie silentium przestąpi, gadając dłużej nad psalm
«Miserere», uniknąć ma porcji fruktów w ten dzień albo po ten należących. Także nie
pozwalamy w eremach naszych ptactwa szczebiotliwego lubo krotochwilnego chować
i piesków dla uciechy albo inszych zwierząt niespokojnych, psów tylko dla straży nieobronnej tak, gdzie są potrzebni.
6. Nowicjuszom z profesami gadać nigdy nie wolno, chyba że tamci od swego
magistra, a ci od Ojca Przeora dozwolenie wezmą. Z gościami tak świeckimi, jak
i z zakonnikami, z pokrewnymi abo z przyjaciółmi, z robotnikami żadnej zabawy niech
nie mają, aż z jakiej słusznej przyczyny, kiedy rozkaże albo pozwoli przełożony.
7. Na ostatek niech pomną wszyscy co dzień, gdy na prymę zadzwonią, myśl
swoją do Pana Boga obróciwszy, te wszystkie psalmy nabożne mówić: «Połóż Panie
straż ustom moim i przystaw drzwi wargom moim, nie nakładniaj serca mego na słowa
złości; do wynajdowania rozmówek w grzechach moich”.

Innym fragmentem, który dobrze ilustruje różnice w funkcjonowaniu średniowiecznego opactwa benedyktyńskiego i staropolskiego eremu kamedulskiego, jest
rozdział 30 odnoszący się do sposobów karania dzieci oddanych do klasztoru na
wychowanie i wykształcenie56:
„O dzieciach młodszych jako ich karać
Każdy wiek abo rozum ludzi swoje własną ma mieć karę. A przetoż ilekroć chłopięta albo młodszy w leciech abo którzy jeszcze rozumieć nie mogą, jako to srogie
karanie ekskomuniki, takowi kiedy zgrzeszą, abo zbytnimi postami mają być trapieni,
abo srogimi chłostami mają być powściagani, że się wyleczyli.
Konstytucja
Ponieważ w Kongregacji naszej nowicjuszów w dorosłym wieku przyjmują, za
czym o chłopiętach albo młodszych w leciech, o których jest wzmianka w tym rozdziale
Reguły świętej, do nas nie należy. Nie mają bowiem jeszcze sił przyrodzonych do ponoszenia prac pustelniczych, ani dyskrecji rozumu, na zwyciężenie pokus nawalności”.

Mimo braku, rozproszenia lub czasowej niedostępności znacznej liczby źródeł
umożliwiających wyczerpujące opisanie duchowości kamedułów żyjących w polsko-litewskich eremach, pozostaje faktem bezspornym to, że zapisali się oni na trwałe
56 BUAM, ms 453 I, k. 68–69.
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w lokalnym krajobrazie kulturowym, a wzniesione przez nich świątynie i pustelnie
pozostają wspaniałymi zabytkami architektury. Pamięć o kamedułach – eremitach
i pustelnikach – zachowała się mimo kasat w XIX w. Najdłużej przetrwał erem na
podwarszawskich Bielanach (do początku XX w.) oraz (nieprzerwanie) erem na podkrakowskich Bielanach. Spośród wielu autorów piszących w XIX w. o tradycji kamedulskiej
wspomnieć można Hilarego Koszuckiego (1822–1896), który w swoich Żywoty świętych
pustelników w Polsce opisał żywot pobożnych mnichów w Bieniszewie, Bielanach warszawskich i krakowskich, a to wszak tylko jedno z wielu dzieł z tamtej epoki57.

zakończenie
Dziś kameduli z kongregacji Monte Corona to stosunkowo nieliczna wspólnota zakonna,
gdyż na całym świecie żyje ok. 60 mnichów, z czego mniej więcej połowę stanowią
Polacy58. Władze zakonu, po kasacie eremu w Monte Corona koło Perugii, rezydują
we Frascati pod Rzymem. Oprócz tego klasztoru we Włoszech funkcjonują jeszcze
dwa eremy (Monte Rua, Pascelupo), dwa w Polsce (Bielany pod Krakowem i Bieniszew
pod Koninem), ponadto po jednym w Hiszpanii (Herrera), Stanach Zjednoczonych
(Bloomingdale), Kolumbii (Santa Rosa de Osos) i Wenezueli (Pregonero).

Spirituality of the Camaldolese hermits
of the Monte Corona Congregation.
Introduction to the Subject Matter

T

he spirituality of the Camaldolese hermits of the Monte Corona Congregation has been never
researched. The historians were mainly focused on foundation process, history of monastic
legislation, art history or liturgy. The studies on spirituality of the other monastic communities, e.g.
Benedictines or Cistercians, can be used for comparatives analyses only with certain limitations,
because the Camaldolese hermits preserved their reclusive way of life, when the other orders became
engaged in parochial activity. The basic methodological concept of researching the monastic spirituality was once presented by Sister Margaret Borkowska OSB, however it should be somehow emended
in the case of the Camaldolese hermits who lived in the hermitages located in the Polish-Lithuanian
Commonwealth in the early modern times. The main difficulty in fulfilling this task is linked with the
lack of sufficient number of historical sources, which were destroyed after the suppression of the these
monasteries in the 19th century. It is hard to list famous and influential spiritual writers among the
Camaldolese monks because they tended to avoid writing for audience outside monastery.

57 Koszucki 1865.
58 Spośród polskich kamedułów piszących współcześnie wydano książki O. Korneliusza Wencela EC: Wencel 2000a; Wencel 2000b; Wencel 2001.
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Einheit und Vielfalt in der
Klosterarchitektur der Kamaldulenser
von Monte Corona
m at t h ia s m u l i t z e r
Wien

N

eben den Kartausen und den Karmeliterwüsten stellen die Einsiedeleien der
Kamaldulenser einen ganz eigenständigen eremitischen Klosterbautypus innerhalb der katholischen Kirche dar, wobei besonders die Kongregation von Monte
Corona mit 38 Gründungen im Zeitraum von fünf Jahrhunderten in Europa und
Amerika hervorzuheben ist.
Der Ausgangspunkt liegt in der Einsiedelei von Camaldoli, dem ursprünglichen
italienischen Hauptkloster der Kamaldulenser aus dem 11. Jhd. In dieser Gründung
des hl. Romuald ist das architektonische Grundmodell aller nachfolgenden eremitisch
ausgerichteten Kamaldulenserniederlassungen festgelegt.
Die ersten Häuser der Reformkongregation von Monte Corona unter dem seligen
Paul Giustiniani sind um 1520 durchwegs in schon vorher von Eremiten bewohnten
Ansiedlungen in spektakulären topografischen Lagesituationen entstanden. Das
Mutterhaus der neuen Kongregation, Monte Corona bei Umbertide in Umbrien, ist
eigentlich eine freie Nachbildung der Einsiedelei von Camaldoli, zeigt aber schon
eigenständige Entwicklungen bei den einzelnen Gebäudetypen (Zellen und Kirche).
In einem Zeitraum von 80 Jahren entwickelt sich schließlich in Italien (in den drei
Regionen Kirchenstaat, Venetien und Neapel) ein ausgeprägt regelhafter Bautypus.
Sein Kennzeichen ist die Verbindung eines in Einzelreihen angelegten Zellentraktes
aus freistehenden Eremitenhäuschen mit der zentralen Klosterkirche und mit den einzelnen Gemeinschaftsgebäuden in einem wohlgeordneten Planorganismus.
Im 17. Jhd. gelingt die Ausweitung der Kongregation nach Polen und schließlich
nach Österreich-Ungarn. Besonders in Polen und Litauen entstanden einige monumentale Bauanlagen.
Erste Einschnitte in der Entwicklung des Ordens brachten die Klosteraufhebungen
durch Josef II., denen 1782 alle Eremien in den habsburgischen Ländern zum Opfer fielen, gefolgt von den Klosterschließungen in napoleonischer Zeit und in der Säkularisierung.
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Zu Beginn des 20. Jhd. wird in Spanien mit Herrera ein ehemaliges Zisterzienserkloster übernommen und zur Kamaldulensereinsiedelei umgewandelt.
Zwischen 1960 und 2000 entstehen in Amerika drei Neugründungen und eine
Standortverlegung als Zeichen eines Neuaufbruches für eremitische Ordensberufungen
in der neuen Welt. Die jüngste südamerikanische Klostergründung des Ordens, in
Venezuela von 1998, wurde nach der architektonischen Planung des Autors errichtet.
Weltweit werden heute neun Einsiedeleien von insgesamt 60 Kamaldulenser-Eremiten
der Kongregation von Monte Corona bewohnt.

der kamaldulenserorden

1. Camaldoli,
Ölgemälde aus der
Kirche von Rua di
Feletto, 18. Jhd.
Camaldoli, obraz
olejny z kościoła
w Rua di Feletto,
XVIII w.
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Die Ausbreitung des auf den hl. Romuald (952-1027) zurückgehenden Kamaldulenserordens war bis zum 17. Jhd. auf einige Gebiete in Italien beschränkt.
Romuald wird als „Erneuerer des eremitischen Lebens“ bezeichnet. Diese Feststellung
kann sich nur auf das Eremitenleben in kleinen Gemeinschaften beziehen, da es
Einzeleremiten auch im Westen schon immer gab. Die romualdinische Einsiedelei ist
eine Eremitengemeinschaft mit einem Oberen und einer Regel, sie kann Kandidaten
direkt aus der Welt aufnehmen, ohne Probezeit in einem Zönobium. Romuald kann
als Wiederentdecker der „Laura“ in der westlichen Kirche angesehen werden. Die
Tatsache, dass Romuald auch kleine zönobitische Klöster gegründet hat, spricht für
seinen Pragmatismus. Er tat, was im konkreten Kontext machbar war und wählte aus
seinen Anhängern diejenigen aus, die eine
Berufung zum Eremitenleben hatten, und
schied sie von den anderen, die eher für ein
zönobitisches Leben geeignet waren. Den
mittelalterlichen
Kamaldulensereremien
war mit Ausnahme der als Ordenszentrum
fungierenden Einsiedelei von Camaldoli
durchwegs nur ein kurzer Bestand
beschieden. Die im Jahr 1025 gegründete
Einsiedelei von Camaldoli ist nur eine von
vielen eremitischen Siedlungen, die auf den
hl. Romuald zurückgehen.
Diese hochgelegene Niederlassung entstand unter der Förderung des Bischofs von
Arezzo um 1025 in den Wäldern des casentinischen Apennin, sie bestand ursprünglich
nur aus fünf einfachen Holzhütten rund
um eine Kapelle und aus dem 3 km talwärts
gelegenen Gästehaus und Wirtschaftshof
Fontebona, wo sich auch das Krankenrevier
der Eremiten befand. Schon bald wurde die
Einsiedelei erweitert und entwickelte sich
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Camaldoli zum Zentrum des Kamaldulenserordens. Die Hauptfunktion von Fontebona 2. Camaldoli, Blick
Süden über die
war die Absicherung der Observanz und Einsamkeit in der Einsiedelei. Darin ist eine nach
Dächer der Einsiedelei
Parallele zum ursprünglichen „unteren Haus“ der Kartäuser zu sehen. Gegen 1080
Camaldoli, widok ku
erhielt Fontebona eine zusätzliche Funktion als Noviziat und entwickelte sich in der południowi ponad
Folgezeit zu einem richtigen zönobitischen Kloster, genannt Monastero di Camaldoli dachami pustelni
(in der ältesten Regel von Camaldoli, um 1080, war eine solche Entwicklung noch strikt
ausgeschlossen). Es ist festzuhalten, dass das ursprüngliche romualdinische Ideal nicht
das Ziel in der Ermöglichung eremitischer Berufungen aus einem Zönobium heraus
sieht (dies ist die benediktinische Diktion), sondern umgekehrt die Einsiedelei, in deren
Umkreis sich ein ihr unterstelltes Zönobium etabliert, an erster Stelle sieht.
Die räumliche und funktionale Zweiteilung von Camaldoli blieb auf die Dauer
gesehen ein Unikat, da die zönobitische Lebensweise innerhalb des Ordens vorherrschend wurde. (Der Prozentsatz der Eremiten innerhalb des Kamaldulenserordens im
15. Jhd. wird mit 2% angegeben.)
Die Anlage des auf ca. 1100 m Seehöhe in leichter Hanglage auf einer Waldlichtung
gelegenen Einsiedelei von Camaldoli vermittelt den Eindruck einer organisch gewachsenen Mönchssiedlung, bestehend aus einem Kern mit einigen größeren gemeinschaftlichen Gebäuden und der Kirche sowie einer anschließenden Ansammlung
von Einzelzellen. Die ca. 2,2 ha große Anlage ist von einer Mauer umschlossen (die
Mauer wurde erst lange nach Errichtung der Eremie gebaut). Im Vorderbereich
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3. Geographische
Verbreitung der
coronesischen
Kamaldulenserkongregation in Europa
Geograficzne
rozprzestrzenianie się
kongregacji kamedułów
z Monte Corona
w Europie
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liegen hinter der Pforte in einem Gebäudeblock zusammengefasst das Gästehaus, die Gemeinschaftsräume (zentrale
Küche und Refektorium, Kapitelsaal)
und die Kirche sowie gegenüberliegend
die Wirtschaftsgebäude und die Bibliothek.
Die Erschließung erfolgt über einen nach
Westen ansteigenden Vorhof zwischen den
Gemeinschaftsbauten. Der Vorhof ist nach
der Kirche durch ein Gitter abgeschlossen,
dahinter liegen die in vier Reihen zusammengefügten 19 Häuschen der Einsiedler.
Diese werden durch schmale, nach hinten
ansteigende Wege fächerförmig erschlossen. Die Dachfirste liegen parallel zu den
Höhenlinien des Geländes. Am hinteren
Ende befindet sich der Friedhof mit einer
anschließenden Kapelle, alles zusammen
wird durch die Mauer und den dahinter
aufragenden Fichtenwald begrenzt.
Alle Zellenhäuschen haben in etwa den
gleichen Grundriss und ähnliche Größe.
Zu jeder Zelle gehört ein vorgelagertes,
von einer Mauer umschlossenes Gärtchen,
welches an das Nachbarhäuschen angrenzt.
Ein Portal in der Gartenmauer, direkt
neben der Hauskante, bildet den Zugang
zur Zelle. Die Architektur der eingeschossigen Zellen trägt der eremitischen
Lebensweise Rechnung und ermöglicht
auch die Reklusion (die dauernde oder zeitlich befristete Einschließung in der Zelle) –
als letzte und höchste Verwirklichung des Ordensideals, der Einsamkeit mit Gott. Die
Raumstruktur der Häuschen besteht, spiralförmig aufgebaut, aus der Eingangsnische
(Loggia), dem seitlichen Eingang zu einem abgewinkelten Gang und der zentralen
eigentlichen Wohn-Zelle mit Kamin, Esstischchen, Schlafnische, Studiernische sowie
einer angeschlossenen kleinen Kapelle. Jede Zelle hat außerdem ein integriertes
Holzlager und einen Waschraum in unterschiedlicher Anordnung.
Die dem Erlöser geweihte Kirche der Einsiedelei wurde 1027 geweiht, häufig
erweitert, im 17. Jhd. erneuert und 1713 mit einer zweitürmigen Barockfassade versehen. Sie hat einen einschiffigen Innenraum mit Chorgestühl an den Längswänden,
im Eingangsbereich liegt ein durch Chorschranken abgetrenntes Querschiff für die
Konversen und Gäste. Links an die Kirche anschließend liegt die Sakristei, rechts der
Kapitelsaal.
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Der Sacro Eremo ist ein Beispiel einer ganz auf die topografischen und klimatischen 4. Zeittafel der
Verhältnisse abgestimmten funktionalen Bauweise, die sich schrittweise entwickelt hat. coronesischen
Gründungen
Als Leitbild für die Architekturentwicklung der späteren Eremien kann die sorgfältige
Tablica chronologiczna
Auswahl der geeigneten Lage des Bauplatzes, der Puritanismus der Gebäude, das placówek kamedułów
Zonierungsmodell und die Reihenanordnung der Einzelhäuschen, sowie die originelle z Monte Corona
Grundrissausbildung der Eremitenzellen angesehen werden.
Für das Verständnis der Entwicklung coronesischer Architektur ist die Kenntnis
des strukturellen Aufbaues und der baulichen Gestalt von Camaldoli grundlegend, da
die Reformbewegung des Paul Giustiniani von hier ihren Ausgang nahm. Als wertvolles historisches Dokument dazu gibt es im Ordensarchiv eigenhändige Zeichnungen
Giustinianis mit dem Lageplan des Sacro Eremo sowie mit dem Grundriss einer Zelle.
Die bauliche Struktur des in 816 m Seehöhe gelegenen Monastero di Camaldoli
(Fontebona) zeigt einen mehrteiligen geschlossenen Baublock, der sich an zwei
Seiten um die zentrale einschiffige Kirche gruppiert. Auf der einen Seite befindet sich
das Hospitium (Gästehaus) mit dem „Kreuzgang des Grafen Maldolo“ und auf der
anderen Seite der Kreuzgang der Mönche mit den aneinandergereihten Zellen und
Gemeinschaftsräumen der Mönche.
Heute ist der Eremitismus bei den benediktinischen Kamaldulensern durch das
Zönobitentum eigentlich völlig marginalisiert.
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5. Lagepläne der
coronesischen
Einsiedeleien in der
Nation Ecclesiastica
(ehemaliger
Kirchenstaat in
Mittelitalien)
Plany sytuacyjne
pustelni kamedułów
z Monte Corona nacji
Ecclesiastica (dawne
Państwo Kościelne
w środkowych
Włoszech)

Es war der auf den seligen Paul Giustiniani zurückgehenden Reformkongregation
von Monte Corona vorbehalten, ein halbes Jahrtausend nach der Entstehung von
Camaldoli an der Wende zwischen Renaissance- und Barockzeit einen neuen, ganzheitlich rational durchdachten Klosterbautypus zu entwickeln, der in seiner Form
einzigartig ist.
Die Eigenheit einer coronesischen Kamaldulensereremie wird aus der Sicht des
Ordens so beschrieben: „Die architektonische Anlage der Einsiedelei ist zugleich
ein Ausdruck des angedeuteten Ideals und eine Hilfe zu seiner Verwirklichung. Die
Lebensweise in einer Kamaldulensereinsiedelei sucht die Vorteile des zönobitischen,
gemeinschaftlichen Lebens und die des anachoretischen zu verbinden, und zugleich die
Nachteile beider auszuschalten. Mit anderen Worten: die Gefährlichkeit der völligen
Einsamkeit und die Zerstreuungen des engen Zusammenlebens will es vermeiden, ohne
die brüderliche Hilfe und die Ruhe der Einsamkeit zu missen. Freilich ist es nicht immer
einfach, dieses Ideal des Gleichgewichts zwischen Einsamkeit und Gemeinsamkeit zu
verwirklichen.”
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paul giustiniani
Der Venezianer Paul Giustiniani (1476-1528) tritt, vielseitig humanistisch und theologisch gebildet, 34-jährig im Jahr 1510 als Eremit in Camaldoli ein. Sein Leben als
Mönch war gekennzeichnet von intensiver Gottessuche und vom Wunsch immer
tiefer in die Einsamkeit einzudringen und ein eremitsches Leben in ganzer Fülle zu
führen, Giustiniani spricht von der Einsamkeit als seiner Gattin. Geradezu enthusiastisch berichtet er in seinen ersten Briefen aus der Einsiedelei, erkennt jedoch schon

6. Ansicht der Eremie
Monte Cucco von
Süden
Widok eremu Monte
Cucco od południa

bald die Problematik des kamaldulensischen Lebensmodells: der Verbindung von
Zönobitentum und Eremitentum innerhalb einer Kongregation. Im Laufe der Zeit
war es innerhalb des Ordens zu einem übermäßigen Einfluss der zönobitischen
Komponente und zu einer Aufweichung und Zurückdrängung der eremitischen
Ausrichtung gekommen. Giustiniani arbeitet an einer durchgreifenden Reform zur
Wiederherstellung der eremitischen Tradition in ihrer ursprünglichen Strenge und
will die Möglichkeit eines unmittelbaren Zugangs zum Eremitentum ohne Umweg
über ein zönobitisches Kloster wiederherstellen. Er wird schnell zur Führungsfigur
der Eremiten und zum anregenden Geist der ganzen Kongregation. Der Sacro Eremo
blüht unter seinem Einfluss auf und hat 1518 einen Personalstand von 27 Eremiten,
davon 5 Reklusen. Giustiniani wird mit der Kodifizierung der Regel für das eremitische
Leben und der Statuten für die Reklusion betraut, er entwickelt in der Eremie eine
rastlose Aktivität, die letztlich seiner eigentlichen Berufung nicht förderlich ist, und
zu tiefgreifenden Konflikten und Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Ordens
führt. Schließlich wird er zum Priester geweiht und 1519 zum Maggiore (Oberer der
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7. Vergleich der

Eremie-Bauten von
Camaldoli und Monte
Corona
Porównanie budynków
eremów w Camaldoli
i w Monte Corona

Einsiedler im Eremo von Camaldoli, nicht zu
verwechseln mit dem Ordensgeneral) gewählt –
er resigniert schon ein Jahr später und verläßt
Camaldoli fluchtartig mit päpstlicher Erlaubnis.
Giustiniani bleibt Mitglied des Ordens und zieht
sich, in der Absicht einen neuen Weg einzuschlagen, in die im Vergleich zu Camaldoli sehr
primitive, kleine Einsiedelei „Grotte“ bei Massaccio
(heute Cupramontana) in den Marken zurück.
Grotte liegt in einem verborgenen Taleinschnitt
und besteht aus Höhlen in den Tuff-Felswänden,
die schon von früheren Einsiedlern zu Zellen
ausgebaut wurden. Dort findet er die Umstände
und Möglichkeiten für jene Art eines eremitischen
Lebens in großer Armut, die er in Camaldoli nicht
verwirklichen konnte. Sehr bald finden sich weitere
Gefährten und der neue Einsiedlerverband, welcher sich „Kompanie der Eremiten des hl. Romuald“
nennt, bringt es zu Lebzeiten des Gründers auf vier
Niederlassungen mit ca. 25 Eremiten.
1523 erfolgt die offizielle Errichtung der
Gemeinschaft mit Genehmigung der Oberen von
Camaldoli und mit päpstlicher Bestätigung, ein Jahr
später findet das erste Generalkapitel statt und 1525 wird die Kongregation unabhängig
von Camaldoli. Danach bestand zwischen den Eremiten von Camaldoli und der neuen
Kongregation keine Konfliktsituation mehr, sondern wurden gute Verbindungen
gepflegt. Paul Giustiniani stirbt 52-jährig am 28. Juni 1528. Zwei Jahre nach seinem
Tod wird mit dem Bau von Monte Corona, dem zukünftigen Mutterhaus der neuen
Kongregation begonnen. Neben der Regel hinterlässt er umfangreiche Schriften und
Briefe. Die beim 1. Generalkapitel beschlossenen Konstitutionen unterscheiden sich
von jenen Camaldolis nur hinsichtlich größerer Armut und Strenge. Paul Giustinianis
besonderer Verdienst kann in der Wiederherstellung und Verbreitung des eremitischen Ideals des hl. Romualds, durch eine Reform, die in einer stabilen, eigenständigen Kongregation mündete, gesehen werden. Hier wird die Verbindung zwischen
Eremiten und Zönobiten eliminiert, wodurch er den Eremiten ihre ursprünglichen
Freiheiten und Privilegien zurückgibt.

ausbreitung der kamaldulenserkongregation
von monte corona
Im Laufe der Geschichte hat es 38 coronesische Gründungen mit längerer Bestandsdauer
gegeben. Dazu kommen noch einige Übersiedlungen und Gründungsversuche, die
jedoch über die Anfänge nicht hinauskommen (z. B. Milatyn, Polen, heute Ukraine).
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8. Plan einer

Eremitenzelle in der
Eremie von Tuscolano
(Frascati)
Widoki, przekroje
i plan celi pustelniczej
w eremie w Tuscolano
(Frascati)

In Italien wurden 22 Häuser, in Polen 7, in Österreich-Ungarn 5 und in Spanien, USA,
Kolumbien und Venezuela jeweils ein Haus gegründet. In der Blütezeit im 18. Jhd.
bestanden fünf „Nationen“ – Ecclesiastica, Neapolitana, Veneta, Polonia, Austria/
Ungheria. Heute sind noch 9 Eremien mit insgesamt ca. 65 Eremiten bewohnt, 3 in
Italien: Tuscolano, Monte Rua und Monte Cucco; 2 in Polen: Monte Argentino,
Bieniszew; 1 in Spanien: Herrera; 1 in USA: Bloomingdale; 1 in Kolumbien: Santa Rosa
(vorher in Envigado); 1 in Venezuela: Plan de Rubio.
Die größte Ausbreitung hatte die Kongregation um 1750 mit 32 Eremien und
ca. 550 Eremiten.
Im 16. Jhd. gab es von 1521 bis 1600 acht Gründungen ausschließlich in Italien.
Von 1600 bis 1700 gab es 21 Gründungen (davon 13 in Italien, 6 in Polen und 2 in
Österreich/Ungarn).
Das 17. Jhd. kann als die wirkliche Blütezeit der Kongregation angesehen werden.
In die erste Hälfte des Jahrhunderts fällt das Wirken des Alessandro Secchi (1565-1644),
der als kamaldulensischer Ordensarchitekt Wesentliches zur speziellen architektonischen Ausformung der Eremien beigetragen hat. Insgesamt wurden innerhalb des
fast 50-jährigen Ordenslebens von Secchi von der Kongregation 12 Gründungen (Rua
di Centrale, Nola, Torre del Greco, Vico Equense, Tuscolano, Monte Giove, Monte
Argentino – Bielany, Rytwiany, Bologna I, Kahlenberg, Warschau sowie Gussago)
durchgeführt und man kann annehmen, dass er entsprechend seinen Fähigkeiten an
all diesen Vorhaben direkt, oder zumindest indirekt als Ratgeber für das Generalkapitel
tätig war, seine Bedeutung für die Entwicklung bleibender Grundsätze in der coronesischen Architektur ist in jeder Weise evident. Das Generalkapitel des Ordens
beschäftigte sich speziell in den Jahren 1607, 1608 und 1610 mit den Plänen der Zellen
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9. Lagepläne der

coronesischen
Einsiedeleien in der
Nation LombardoVeneta (Oberitalien)
Plany sytuacyjne
pustelni kamedułów
z Monte Corona nacji
Lombardo-Veneta
(Włochy Północne)

und Kirchen der Einsiedeleien. Ohne Zweifel sind die betreffenden Normen der
Generalkapitel nicht ohne den entsprechenden Einfluss von Pater Alessandro Secchi
zustande gekommen.
Im 18. Jhd. gab es vier Gründungen (drei in Ungarn und eine in Polen) und sieben Schließungen, wobei alle fünf Eremien in den österreichischen Erbländern den
Klosteraufhebungen Josef II. zum Opfer fielen. Im 19. Jhd. wurden dreizehn Eremien
geschlossen – in Italien vornehmlich in der napoleonischen Zeit und in der Zeit des
„Risorgimento“, als 1861 sogar das Mutterhaus Monte Corona verlassen werden mußte.
Die längere Zeit geschlossene Eremie Monte Rua wurde 1863 neu gegründet und wiederaufgebaut. Dazu kommt noch die Gründung von San Genesio bei Mailand (1863).
Die Ordenszentrale befindet sich seither in der Eremie von Tuscolano/Frascati. Im
20. Jhd. wurden zehn Eremien geschlossen (davon auch die vier kleinen Häuser in
Monte Cucco, Grotte, Todi und San Genesio) und vier Neugründungen durchgeführt
(Spanien, USA, Kolumbien und Venezuela) sowie zwei über längere Zeit geschlossene Eremien wiederaufgebaut und wiederbesiedelt (Bieniszew, Monte Cucco). Alle
Versuche, das ehemalige Mutterhaus Monte Corona zurückzuerhalten, schlugen fehl.
Die Eremien in Nola und Garda mussten 1993 aufgegeben werden.
Von den neun derzeit bewohnten Häusern der Kongregation stammen zwei aus
dem 16. Jhd., drei aus dem 17. Jhd. und vier aus dem 20. Jhd.. Zwei Häuser (Monte
Giove, Garda) werden von der Kamaldulenser-Kongregation von Camaldoli bewohnt.
Fünf Häuser werden von anderen Orden benutzt (Monte Corona, Napoli, Torre
del Greco, Nola, Pažaislis). Acht ehemalige Eremien werden kirchlich als Pfarre
genutzt, acht ehemalige Eremien haben einen privaten Nutzungsstatus. 15 Häuser sind
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vollständig oder weitgehend erhalten, von 19 Eremien bestehen noch mehr oder weniger wesentliche Bestandteile, 4 Häuser (Incoronata, Nitra, Landsee und Saniec) sind
völlig abgekommen und nur mehr in Grundmauerresten erhalten.

beschreibung der eremien in den einzelnen
nationen
a) Die Eremien in der Nation Ecclesiastica (Region des ehemaligen Kirchenstaates
in Mittelitalien)
Die ersten noch zu Lebzeiten Giustinianis gegründeten vier Einsiedeleien (Monte
Cucco, Grotte, San Leonardo und Monte Conero 1) liegen ca. 100 - 150 km südöstlich
von Camaldoli in den Marken bzw. im Fall von Monte Cucco direkt an der Grenze
zu den Marken in Umbrien. Diese Niederlassungen der neuen romualdinischen
10. Ansicht der Eremie
Monte Rua in den
euganäischen Hügeln

Widok eremu Monte
Rua położonego wśród
euganejskich wzgórz

Kompanie wurden an schon vorher von Eremiten bewohnten Orten gegründet. Die
allesamt kleinen Eremien liegen in einem Umkreis von 80 km, ihre Architektur wurde
für die weitere Bauentwicklung des Ordens nicht eigentlich bestimmend, da sich die
Standorte in extremen topografischen Lagen (Schlucht, Felsgelände, Höhlen) befinden.
Von besonderem Interesse ist in diesen Fällen die perfekte Anpassung an die Topografie
und die schrittweise Adaptierung und Überformung der ursprünglichen Strukturen
entsprechend den eremitischen Lebensgewohnheiten. Grotte und Monte Cucco konnten sich bis ins 20. Jhd. halten, Monte Conero I wurde 35 Jahre nach der Gründung
verlegt und San Leonardo ist schon nach 45-jährigem Bestand aufgegeben worden.
Monte Cucco wurde nach der Aufhebung von 1925 60 Jahre dem Verfall preisgegeben,
dann wieder aufgebaut und 1990 wieder besiedelt.
Monte Corona (gegr. 1530), eine Stiftung des Galeazzo Gabrielli, der als zweiter Gründer der Coronesen angesehen wird, ist die erste und namensgebende
Neubauanlage der Kongregation. Der Baukomplex auf der Spitze des bis dahin Monte
Acuto genannten Berges ist eine freie Nachbildung der Einsiedelei von Camaldoli
und kann in seinen wesentlichen Bestandteilen (Kirche, Zellentrakt) als wichtigster
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Bezugspunkt für die weitere Bauentwicklung der ganzen Kongregation angesehen
werden (die nächste Gründung von 1537 in Monte Rua in Venetien – der Heimat von
Paul Giustiniani – hat hinsichtlich ihrer Architektur einen ähnlichen Stellenwert). Die
architektonische Bedeutung der Eremie von Monte Corona liegt nicht so sehr in ihrer
Anlageform, welche durch die individuelle Anpassung an die Topografie einzigartig
ist, sondern in der Ausbildung von eigenständigen Bautypen für die Einzelgebäude,
wie die Kirche und die Zellenhäuschen, die sich klar vom Vorbild Camaldoli abheben.
Form und Größe dieser Bauten wurden zur bestimmenden Norm für alle folgenden
Gründungen.
Monte Corona, das Mutterhaus der Kongregation, Sitz des Ordensmajors und Ort
der Generalkapitel bis zur Aufhebung im Jahr 1861 liegt in Umbrien im Zentrum des
Verbreitungsgebietes der Nation Ecclesiastica. Die Entfernungen von Monte Corona
zu den anderen Regionen mit Niederlassungen sind: 230 km bis Monte Rua (Nation
Veneta), 320 km bis Neapel (Nation Napoli), 640 km bis Wien (Nation AustriaUngheria), 940 km bis Krakau (Nation Polonia). Die am weitesten entfernte Gründung
war im 17. Jhd. Pažaislis in Litauen mit 1550 km Distanz zu Monte Corona.
Die Eremie in Monte Conero war in der Anfangszeit eine Höhleneinsiedelei im
Felsabhang unterhalb der ehemaligen Abtei, die 1559 von den Coronesen übernommen
und adaptiert wurde. Hier liegt eine weitere Entwicklungsstufe vor mit der Regulierung
des Zellentraktes auf einem eingeebneten Gelände und mit der erstmaligen typischen
Gassenanordnung der gereihten Zellen. Die bestehende Kirche, ein bedeutender
romanischer Bau mit Säulenkrypta wurde übernommen und mit typisch coronesischen
Bestandteilen (Altarraum mit flankierender Sakristei und Kapitelsaal) ergänzt.
Die Gründungen von Tuscolano (1607), Monte Giove (1608) und Bologna I (1619)
erfolgen erst zu Anfang des 17. Jhd. und stehen für den voll entwickelten Bautypus
der coronesischen Eremien, für die Planungen zeichnet der Ordensarchitekt Alessandro
Secchi verantwortlich. Die Anlageprinzipien von Tuscolano und Monte Giove mit
den strikten Achsen- und Symmetriesystemen wurden zum Vorbild für die weiteren
Planungen in der Kongregation.
Tuscolano ist seit der Aufhebung von Monte Corona zum Mutterhaus geworden,
Monte Giove konnte bis 1902 von der Kongregation gehalten werden, ist aber immer
noch als Eremie der benediktinischen Kamaldulenser von Camaldoli in Verwendung.
In Tuscolano wurde die Kirche im 18. Jhd. umgebaut, in Monte Giove wurde die erste
Kirche wegen Bodensenkungen überhaupt abgerissen und in veränderter Lage und
mit einem für die Kongregation untypischen Zentralbaugrundriss neu gebaut. Die
Eremie in Bologna I mußte nach 35 Jahren Bestandsdauer verlegt werden, da sich die
Untergrundverhältnisse als ungeeignet erwiesen, der neue Standort liegt südwestlich
der Stadt auf einer Anhöhe. Diese Eremie bestand bis 1797 und hatte eine ganz regelmäßige achsialsymmetrische Anlageform. Davon sind heute noch die Kirche und die
zwei flankierenden Gemeinschaftsgebäude erhalten geblieben.
Die letzte Gründung in der Nation Ecclesiastica erfolgte 1694 in Umbrien
bei der Stadt Todi (Fraktion Canonica). Es handelt sich um eine kleine Einsiedelei,
bei der ein ehemaliges Kanonikerkloster adaptiert und mit einem Zellentrakt erweitert wurde. Diese Einsiedelei bestand bis 1928. Von den ehemals acht Gründungen
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in der Nation Ecclesiastica bestehen heute noch zwei
(Tuscolano und Monte Cucco), zwei Eremien sind in
den Händen anderer Orden (Monte Corona und Monte
Giove), Monte Conero hat eine Hotelnutzung, Monte
Tizzano ist eine Pfarrei, Grotte wird seit einigen Jahren
von einer internationalen Organisation als Seminarund Veranstaltungszentrum restauriert und Todi ist in
Privatbesitz mit teilweise umgebauten Raumbereichen.
b) Die Einsiedeleien in der Nation Lombardo – Veneta
(Venetien und Lombardei/Oberitalien)
Die Gründung von Monte Rua im Jahr 1537 brachte die
Kamaldulenser in die Heimat des seligen Paul Giustininani.
Monte Rua bei Padua ist wie Monte Corona als freie
Nachbildung und Weiterentwicklung des architektonischen Modells des Sacro Eremo Camaldoli anzusehen. In
späterer Zeit wurden keine vergleichbaren Anlagen mit
terrassierten, den Höhenlinien angepassten Zellenreihen
mehr gebaut. Wie in Camaldoli ist ein äußerer Bereich mit
Eingang, Kirche, Gemeinschafts- und Wirtschaftstrakten
mit dem inneren Bereich des Zellentraktes verbunden. Der
Zellentrakt besteht aus drei (ursprünglich vier) Reihen von
einzelnen Eremitenhäuschen, die sich auf verschiedenen
Ebenen dem Hang anpassen. Für die Klosterkirche wurde
in Monte Rua ein eigenständiger kompakter Bautyp mit
einschiffigem Langhaus und beidseitig angebauten Räumen
für Kapellen, Sakristei und Kapitelsaal entwickelt, der für alle weiteren Gründungen 11. Grundriß der
zum bestimmenden Vorbild werden sollte. Zudem ist hier beispielhaft die Raumfolge Eremie Monte Rua
des Klostereinganges mit Zugangshals, quergestellter Pforte und höhengestaffelten Plan eremu Monte
Rua
Vorhöfen bis zur Kirche erstmals in einer zentralen Bauachse realisiert. Überhaupt
sind die ganz an die Hangtopografie angepasste stufenweise Höhenstaffelung der
einzelnen Gebäudeblöcke und die differenzierte Grundrissanlage das Kennzeichen von
Monte Rua. Die Eremie wird bis heute (mit einer Unterbrechung im 19. Jhd.) von den
Coronesen bewohnt.
Die weiteren von Monte Rua aus im 17. Jhd. gegründeten Häuser in Venetien liegen in einem Radius von 50-125 km. Als einzige Neugründung im 19. Jhd. wurde San
Genesio von Tuscolano aus gegründet. Diese Einsiedelei liegt ca. 180 km nordwestlich
von Monte Rua in der Lombardei. Die Eremie von Rua Bregonze (1601) bei Centrale
nahe der Stadt Thiene gehört in die Gruppe der Planungen von Pater Alessandro
Secchi, in denen sich der regelmäßige Bautypus der Eremien konsolidiert. Zugangshals,
Vorhof und Kirche (nach dem Modell von Monte Rua), sowie der vierreihige
Zellentrakt sind streng geordnet angelegt. Von dieser Anlage sind nur mehr Fragmente
der Gebäude um den ehemaligen Vorhof erhalten geblieben. Gussago bei Brescia hat
als Besonderheit eine lineare Hintereinanderreihung von Zugang, Vorhof, Kirche
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12. Schaubild der Eremie San Genesio
Rysunek poglądowy eremu San Genesio

(wiederum nach dem Modell von Monte Rua) und länglichen Gemeinschaftsgebäuden
mit seitlich quer davorliegenden, regelmäßigen Zellentrakt.
San Clemente/Venedig (1645) – auf einer Insel in der Lagune von Venedig gelegenhat durch diese Lagesituation ein Alleinstellungsmerkmal und zeigt die ungewöhnliche
Kombination einer übernommenen klaustralen Baustruktur mit einem angefügten
fünfreihigen Zellentrakt. Nach der Aufhebung wurde der Zellentrakt abgerissen und
größere Bautrakte für eine psychiatrische Anstalt errichtet. In der von den Coronesen
adaptierten und erweiterten Klosterkirche ist eine den Innenraum beherrschende
Lorettokapelle integriert. Die ganze Insel wird heute als Luxushotel verwendet und die
Kirche ist das einzige Überbleibsel der Einsiedelei.
In den Eremien von Garda (1663) und Rua di Feletto (1665), beides Gründungen
von Monte Rua aus, wird als letzte Entwicklungsstufe coronesischer Architektur
in Italien eine abgeänderte Situierung der Gemeinschaftsgebäude als hinterer räumlicher Abschluss des Zellentraktes realisiert – der Zellentrakt spannt sich also gewissermaßen zwischen Kirche und Gemeinschaftsgebäuden auf. In Garda, einer achsial
aufgebauten Anlage, mit einem zweireihigen (früher dreireihigen) Zellentrakt, bilden
die Gemeinschaftsbauten (Küche/Refektorium, Krankentrakt/Infermerie, Wäscherei/
Bibliothek) einen U-förmigen, hofartigen Abschluss. Rua di Feletto hat einen vierreihigen Zellentrakt, der Gemeinschaftstrakt ist als breiter querliegender Block hinter
dem Zellentrakt ausgebildet. Die Kirchen sind jeweils nach dem Vorbild von Monte
Rua konzipiert. Garda konnte von der Kongregation bis 1993 gehalten werden und ist
seither von den benediktinischen Kamaldulensern von Camaldoli bewohnt. Rua die
Feletto wurde nach der Auflassung im Jahr 1806 zum Zentrum des Dorfes San Pietro
di Feletto, wobei das Gemeinschaftsgebäude zum Rathaus umfunktioniert wurde,
eine Zellenreihe hat sich in den Grundstrukturen erhalten und die Kirche wurde im
19. Jhd. weitgehend umgebaut. In ihr befindet sich eine historische Ölbildsammlung
mit Abbildungen aller Eremien in Venetien.

40

einheit und vielfalt in der klosterarchitektur der kamaldulenser von monte corona

San Genesio, alpin hochgelegen auf einen Bergkamm, ist eine kleine Anlage
mit guter Anpassung an die Geländesituation. Der Zugang erfolgt über einen Hals,
dessen Achse schräg auf die Kirche zuläuft. Der Vorhof ist U-förmig eingefasst und
durch eine Treppe mit dem Kirchenvorplatz verbunden. Die Kirche und ein länglicher Gemeinschaftstrakt sind hintereinander angeordnet. Die vier Zellen sind in einer
Reihe auf der Südseite neben der Kirche tiefer liegend situiert. Die einzelnen Bauten
sind noch ganz in der traditionellen coronesischen Form und Bauweise errichtet, die
Gesamtanlage ist seit dem Weggang der Mönche 1940 in privatem Besitz und wurde
seither beinahe unverändert erhalten.
c) Die kampanischen Eremien in der Nation Napoli
Die Einsiedeleien rund um Neapel haben das dichteste Verbreitungsgebiet innerhalb
der Kongregation, alle sechs Häuser befinden sich in einem Umkreis von 50 km.
Incoronata (1577) als erste Gründung in Kampanien liegt am weitesten landeinwärts in
der Diözese Benevent. Die Eremie San Salvatore liegt auf einem Bergkamm nordwestlich der Stadt Neapel, Torre del Greco befindet sich auf einem vorgelagerten Hügel
des Vesuvs und ist von der Einsiedelei in Neapel nur 20 km entfernt. Beide Häuser
haben eine Aussicht auf den Golf von Neapel. Nola liegt wiederum landeinwärts auf
einer Hochebene bei Visciano. Die Anlage von Vico Equense befindet sich auf einem
Bergplateau über dem Golf von Sorrent und Avvocato ist in extremer Berglage über
dem Golf von Salerno situiert. Napoli war das Haupthaus der kampanischen Häuser.
In den Jahren 1771-1837 wurden diese auf Drängen von Papst Clemens XIV. zu einer
unabhängigen Kamaldulenserkongregation mit Sitz in Neapel zusammengefasst und
13. Lagepläne der
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erst 1837 wieder mit Monte Corona vereinigt. Mit der Auflassung von Nola wegen
Personalmangel und auf Grund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist das coronesische Leben in Kampanien im Jahr 1993 erloschen. Schon 1806-1807 wurden die drei
Häuser von Incoronata, Vico Equense und Avvocata aufgehoben, Torre del Greco
folgte im Jahr 1867 und Napoli konnte bis 1962 von der Kongregation gehalten werden.
Die kampanischen Eremien bilden eine eigene typologische Gruppe in der
coronesischen Architektur. Seit der Eremie von Neapel sind die Anlagen streng rechtwinkelig konzipiert mit geraden Zellenreihen und achsialer Beziehung zwischen den
einzelnen Zonen. Die Zugangssituation ist in den kampanischen Häusern ohne „Hals“
bewerkstelligt und erfolgt in vier Fällen tangential von der Seite her. Die Pforte liegt
in Kampanien nicht auf einer Achse mit der Kirche, wie dies in den anderen Regionen
typisch ist. Für die Klosterkirche wurde in Neapel das Modell des tonnenüberwölbten
Langhauses in Verbindung mit offenen Seitenkapellennischen entwickelt. Wirtschaftsund Gemeinschaftsräume sind in den kampanischen Eremien in einem einzigen längs
gestreckten Seitentrakt zusammengefasst.
Incoronata bildet eine Übergangsform von den frühen Anlagen in Mittelitalien,
insbesondere sind Parallelen zu Monte Conero II vorhanden. In einem waldreichen,
abgelegenen Hochtal gelegen, sind von dieser Anlage nur mehr Reste der Grundmauern
vorhanden.
In Napoli wird erstmals ein ganz klares geometrisches Ordnungsprinzip angewandt
mit der Kirche im Zentrum und zur Linken und zur Rechten jeweils ein separat
angelegter Zellentrakt (eine solche getrennte Anordnung wurde in keiner weiteren
Planung wiederholt), das längs gestreckte Gemeinschaftsgebäude bildet eine räumliche
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Spange zwischen diesen Trakten und schließt den
Baukomplex an der Bergkante ab. Der Zugang
zur Eremie erfolgt über einen Arkadengang im
Untergeschoß des Gästehauses und eine querliegende Rampe führt zum Vorplatz bei der Kirche.
Bei der Anlage von Nola wurde die Planung von
Pater Alessandro Secchi durchgeführt. Hier wird
erstmals der Zellentrakt in eine achsialsymmetrische geometrische Beziehung zur Kirche gesetzt
und der lange Gemeinschaftstrakt ist seitlich an
der Hangkante angefügt. In Torre del Greco ist
die Einbeziehung von Vorgängerbauten bei der
Kirche und beim Gemeinschaftstrakt kennzeichnend und die Anlage durch einen dreireihigen
Zellentrakt komplettiert. Die Eremie von Vico
Equense hat ein Anlagenschema mit einem zur
Kirche querliegenden Zellentrakt und einem langen Gemeinschaftsblock, der wie in Napoli direkt
hinter der Kirche liegt. Die Eremie in Avvocata an einem Ort mit einem Marienheiligtum in einer
Grotte – war schon vor Ankunft der Coronesen von
Eremiten bewohnt und befindet sich in extremer
Lage auf einem Felsvorsprung 850 Höhenmeter über
der Küste des Golfs von Salerno östlich von Amalfi
bei Maiori. Die Anlage bestand aus der Kirche am
Rand des Felsenplateaus und einem parallel dazu
befindlichen Gemeinschaftstrakt, hinten schließt ein
zweireihiger Zellentrakt an. Nach der Aufhebung
verfiel die Anlage zur Ruine, wobei die Kirche
und ein Pilgertrakt später wieder aufgebaut wurden
und bis heute für Wallfahrten in Verwendung stehen.
Im Unterschied zu den nur mehr an den
Grundmauern erkennbaren Resten von Incoronata
sind alle anderen kampanischen Einsiedeleien noch
weitgehend erhalten. Napoli und Nola werden von
anderen Orden bewohnt (Birgitinnen in Napoli und
Missionari della Divina Redenzione in Nola), Torre
del Greco ist in den Händen der Redemptoristen,
der ehemalige Zellentrakt ist dort komplett abgekommen. In Vico Equense wurde die Kirche vor
100 Jahren zerstört, das große Gemeinschaftsgebäude
ist in einen Hotelbetrieb umgewandelt worden und
ein Teil des Zellentraktes ist erhalten geblieben. In
Avvocata ist der Zellentrakt verschwunden.

15. Schaubild-Zeichnung der Eremie von Nola
Rysunek poglądowy eremu w Noli

16. Schaubild-Zeichnung von Vico Equense
Rysunek poglądowy Vico Equense
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17. Lagepläne der
coronesischen
Einsiedeleien in der
Nation Polonia
(Polen/Litauen)
Plany sytuacyjne
pustelni kamedułów
z Monte Corona nacji
Polonia (Polska/
Litwa)

d) Die Einsiedeleien der Kamaldulenser von Monte Corona
in der Nation Polonia (Polen/Litauen)
Mit der Gründung von Monte Argentino in Krakau/Bielany verbreitete sich die
Kongregation ab 1604 erstmals außerhalb Italiens. In der Folge wurden in Polen
über einen Zeitraum von 116 Jahren insgesamt 7 Niederlassungen etabliert, ein letzter Gründungsversuch in Milatyn bei Lemberg (heute Ukraine) um 1740 scheiterte
nach kurzer Zeit. Der Diplomat Jan Długosz wollte schon in der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts die Kartäuser in Krakau/Bielany ansiedeln, dieses Vorhaben gelang
jedoch nicht. Vier der polnischen Eremien sind später adelige Stiftungen (Bielany
von Wolski, Rytwiany von Tęczynski, Bieniszew von Kadzidłowski und Pažaislis
von Pac), Warschau und Wigry wurden von polnischen Königen gestiftet. Das
Verbreitungsgebiet der polnischen Eremien erstreckt sich auf einen Umkreis von
620 km, wobei Krakau/Bielany in Randlage ganz im Süden liegt.
Es ist davon auszugehen, dass die Planvorgaben für die Eremien aus Italien mitgebracht wurden, belegt ist auch die Beauftragung italienischer Architekten im Fall von
Bielany (Andrea Spezza) und Pažaislis (Puttini). Eine bedeutende Rolle beim Aufbau
und in der Kontinuität der Bauentwicklung in den polnischen Eremien spielte der
Kamaldulenser Don Silvano Boselli di Bergamo. Er war ab 1621 in Krakau Bielany,
dann in Rytwiany, später geht er wieder nach Italien, wird danach Wirtschaftsverwalter
beim Aufbau der Eremie auf dem Kahlenberg. 1646 wird er zum Generalvisitator und
1653 zum Ordensmajor gewählt. Schließlich kommt er nochmals nach Polen, um sich
1663-1664 für die Stiftungen von Bieniszew und Pažaislis einzusetzen.
Kennzeichen der polnischen Eremien ist ihre, vom zentralen Kirchenbau ausgehende, achsialsymmetrische Komposition und die blockartige Einfassung der
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Gesamtanlage. Diese Entwicklung hat ihren Ausgangspunkt in Italien bei der archi- 18. Ansicht der Eremie
tektonischen Konzeption von Monte Giove (1608) genommen und erreicht ihren von Krakau-Bielany
Höhepunkt in der Anlage von Pažaislis. Die Eremie von Rytwiany (1617) kann als bei- Widok eremu na
Bielanach w Krakowie
spielhaft in der Strenge und Rationalität des baulichen Aufbaues bei gleichzeitiger strikter Einhaltung der ordenstypischen Planungsnormen angesehen werden. Im Gegensatz
dazu ist es in den Anlagen von Krakau-Bielany, Warschau und Pažaislis durch den
Einfluss der Stifter und mit der Beiziehung externer Architekten – insbesondere bei
den Kirchenbauten – zu gravierenden Abweichungen vom Ordensprogramm gekommen (sowohl in der Grundrissausformung als auch in der barocken Außengestalt). In
Krakau und Pažaislis werden zudem die Gemeinschaftstrakte mit der Kirche zu einem
monumentalen zentralen Baublock mit Innenhöfen vereinigt.
Man könnte bei diesen Anlagen im übertragenen Sinn von einer Sonderform
des Escorial – Klosterbauschemas für einen eremitischen Orden sprechen. Die für
das Raumverständnis des Barock so entscheidende Idee der Achsialität findet hier
beispielhaft Anwendung: die Kirchenfront beherrscht nicht nur den repräsentativen
Vorplatz, sondern bildet auch den Bezugspunkt für die Gesamtanlage. Beide Eremien
sind in Polen und Litauen nationale Monumente der Baukunst. Der sechseckige
Zentralbaugrundriss der Kirche von Pažaislis stellt überhaupt im internationalen
Kontext eine seltene Ausnahmeerscheinung dar. Ein weiteres Kennzeichen der polnischen Eremien sind die Doppelturmfassaden bei den Kirchen, die außer in Rytwiany
überall realisiert wurden, dazu noch die Besonderheit von separaten Uhrtürmen bei
den Zellentrakten von Pažaislis und Wigry.

45

19. Ansicht-Zeichnung der Eremie von
Krakau-Bielany

Rysunek pokazujący erem na Bielanach
w Krakowie

Die Eremien von Warschau, Bieniszew und Wigry waren anfänglich als Holzbauten
ausgeführt, welche später schrittweise durch Steinbauten ersetzt wurden – Szaniec blieb
in seiner 99-jährigen Bestandsdauer überhaupt ein Ensemble von Holzbauten.
Die Eremien von Bielany, Warschau und Pažaislis liegen am Rand von größeren
Städten, Rytwiany, Bieniszew und Szaniec befinden sich in Waldgebieten, in Wigry
liegt das Kloster, von einem See umgeben, auf einer kleinen Halbinsel. Die Zellenbauten
sind in allen polnischen Eremien nach dem ordenstypischen Mittelflurmodell gebaut,
jedoch sind die einzelnen Raumabmessungen etwas größer als in Italien.
Neben den beiden noch bewohnten Eremien von Bielany und Bieniszew sind
außer der vollständig verschwundenen Einsiedelei von Szaniec alle Anlagen in wesentlichen Teilen erhalten.

20. Schaubild-Zeichnung der Eremie von Pažaislis
Rysunek poglądowy eremu w Pożajściu
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Eine besondere Leistung stellt die Wiederbesiedlung und der Neuaufbau der
Einsiedelei von Bieniszew durch den Orden dar, hier waren von der ursprünglichen
Anlage nur mehr die Kirche und der Mittelteil des Pfortentraktes vorhanden, alles
andere wurde in der 2. Hälfte des 20. Jhd. neu gebaut. Auch die Bauanlage von Wigry
ist ein großes Rekonstruktionsprojekt der staatlichen Denkmalschutzbehörden mit einer
mit dem historischen Baubestand kompatiblen touristischen Neunutzung. Die Eremie
von Warschau ist im Kern (Kirche und Zellentrakt) gut erhalten, jedoch baulich völlig
umschlossen durch einen neuen Universitätskomplex. Rytwiany und Pažaislis (Litauen)
sind als restaurierte Solitärkomplexe erhalten geblieben bei weitgehender Zerstörung
der Zellentrakte.
21. Lagepläne der
coronesischen
Einsiedeleien in der
Nation Austria/
Ungheria (Österreich,
Ungarn, Slowakei)
Plany sytuacyjne
pustelni kamedułów
z Monte Corona nacji
Austria/Ungheria
(Austria, Węgry,
Słowacja)

e) Die Eremien der Kamaldulenser von Monte Corona in der Nation Austria/
Ungheria (Österreich, Ungarn und Slowakei)
Die Eremie am Kahlenberg entstand 20 Jahre nach der ersten Gründung in Polen
als geografische Zwischenstation nach Italien. Stifter waren der österreichische
Kaiser Ferdinand II. und seine Gattin Eleonore von Gonzaga (die 1644 ein weiteres
Eremitenkloster – die „Wüste“ der unbeschuhten Karmeliten in Mannersdorf gründete).
Die Eremien in der Slowakei (ehemals Oberungarn) – Nitra und Červený Kláštor –
wurden durch Bischöfe von Nitra gestiftet und Landsee und Majk sind Stiftungen der
Adelsfamilie Esterházy. Die Ausbreitung der österreichisch-ungarischen Häuser umfasst
einen Umkreis von 360 km mit Kahlenberg und Landsee im Westen und Červený
Kláštor in der Ostslowakei, direkt an der polnischen Grenze. Die Entfernung von
Kahlenberg bis Monte Corona in Mittelitalien beträgt 640 km, Bielany/Krakau ist
325 km entfernt.
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22. Ölbild der Eremie
am Kahlenberg bei
Wien, 18. Jhd.
Obraz olejny
ukazujący erem
na Kahlenbergu pod
Wiedniem, XVIII w.
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Beginnend mit der Eremie am Kahlenberg
in Wien (1628) sind die Anlagen dieser
Gründungen mehr oder weniger Variationen
der italienisch-polnischen Vorgängerbauten.
Kahlenberg stellt eine Abwandlung des Planes
von Rytwiany dar, jedoch mit fragmentarischer Eingangslösung und mit einer hofförmigen Verbreiterung der mittleren Freifläche
im Zellentrakt. In Nitra (1692) in der Slowakei
wird dieses Kompositionsschema in einer
höhenmäßig terrassierten Anlage wiederverwendet, jedoch mit U-förmigem Eingangshof
und einem Kirchenbau, der in den zweigeteilten vierreihigen Zellentrakt vorgeschobenen
ist. Nitra hat durch seine Höhenstaffelung
ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der
coronesischen Architektur. Landsee, visuell
prägnant auf der Spitze eines Berges gelegen,
ist ein Beispiel einer kleinen Eremie mit zweireihigem Zellentrakt hinter der Kirche
und weist die Besonderheit eines seitlich angelegten U-förmigen Gemeinschaftstraktes
auf. Červený Kláštor (1705) an der slowakisch-polnischen Grenze gelegen, ist als
Ausnahmefall durch die Adaptierung einer ehemaligen Kartause zu sehen, mit der
Überformung älterer Teile des bereits 1567 von den Kartäusern verlassenen Klosters
durch coronesische Strukturen. Das architektonisch strengste Anlagekonzept wird in
der letzten Gründung in Majk/Ungarn (1734) realisiert. Der Grundriss zeigt eine vollkommen regelmäßige Anlage mit blockhafter Einfassung. Die Eremie ist klar strukturiert, mit einem U-förmigen Vorhof und anschließendem Zellentrakt, in welchen die
Kirche vorgeschoben ist. Bei der Planung von Nitra und Majk wurden zwei namhafte
Barockarchitekten (Domenico Martinelli und Franz Anton Pilgram) herangezogen.
Der italienische Kamaldulenser Don Silvano Boselli di Bergamo spielte wie schon
in Polen eine wichtige Rolle beim langwierigen Aufbau von Kahlenberg. Für Majk wird
Lázlo Radossányi, der ungarisch-deutsche Generalvikar des Ordens als Organisator tätig.
Die Kirchen von Kahlenberg, Nitra und Landsee sind Variationen der italienischen Grundmodelle und halten sich in den Abmessungen an die Ordensvorgaben. In
Červený Kláštor wurde die ehemalige Kartäuserkirche übernommen und entsprechend
adaptiert – mit Betchor hinter dem Hochaltar, Sakristei und Kapitelsaal als flankierende
Räume des Presbyteriums und neuen Kirchenturm. Eine Ausnahme bildet die Kirche
von Majk mit dem längsovalen Zentralraum und anschließender Chorpartie in typisch
coronesischer Form.
Alle fünf Kamaldulensereremien, die Karmelitenwüste von Mannersdorf und
insgesamt neun Kartausen in den österreichischen Ländern wurden von Josef II. 1782
aufgehoben. Kahlenberg wurde in der Folge in die private Siedlung Josefsdorf umgewandelt, die Gebäude sind in den folgenden Jahrhunderten vielfach umgebaut, überformt und teilweise neu errichtet worden. Bis heute blieben die fragmentierte Kirche
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und einige stark überformte Eremitenhäuschen
erhalten. In Nitra bestehen nur mehr ein Teil
des völlig umgebauten Foresteriagebäudes und
einige Mauerreste der Kirche, das Areal wurde
mit den modernen Hausstrukturen einer Klinik
völlig überformt, der Zellentrakt ist in den letzten
Jahren durch archäologische Grabungen weiter
erforscht worden. Von Landsee sind nur mehr
vereinzelte Mauerreste am bewaldeten Gipfel
des „Klosterberges“ geblieben, die Gestalt der
Anlage konnte aber in den letzten Jahren durch
eine Vermessung und eine Modellrekonstruktion
wieder visualisiert werden.
In Majk wurde nach der Aufhebung die Kirche
bis auf den Turm abgerissen, die übrige Anlage
konnte durch eine kompatible Nachnutzung
unverändert erhalten werden und bietet heute
ein anschauliches Beispiel für eine Eremie aus
der Spätzeit der coronesischen Bauentwicklung
im 18. Jhd. Auch in Červený Kláštor hat sich
der Bau mit Ausnahme des Zellenquadrums,
von dem nur mehr die Grundmauern existieren,
erhalten. Diese Klosteranlage bietet sowohl für
die mittelalterliche Kartausenarchitektur als auch
für die neuzeitliche Kamaldulenserbauform ein
interessantes und aufschlussreiches Beispiel.
f) Eremie Nuestra Señora Santa Maria de Herrera in Spanien
23. SchaubildNachdem ein erster Versuch der Kamaldulenser in Spanien Fuß zu fassen, am Ende des Zeichnung der Eremie
von Landsee,
16. Jhd. gescheitert ist (aus dieser Zeit stammt das Gemälde „Allegorie auf den Orden Burgenland, Österreich
der Kamaldulenser“ von El Greco), bedeutete die Gründung von Herrera im 20. Jhd. Rysunek poglądowy
den erfolgreichen Schritt des Ordens in ein weiteres Land außerhalb Italiens und in den eremu w Landsee,
Burgenland, Austria
spanischen Sprachraum.
Die Gebäude der Eremie befinden sich am Standort des 1835 aufgelassenen 24. SchaubildZisterzienserklosters „Santa Maria de Herrera“, das seit dem Jahr 1180 bestanden hatte und Zeichnung der Eremie
von Červený Kláštor,
von dem nur noch ein Torso und Ruinen vorhanden sind. Dieses nach typischer zister- Slowakei
ziensischer Bautradition errichtete Kloster mit zentralem Kreuzganghof bestand aus Rysunek poglądowy
einer geosteten Klosterkirche im Südflügel, dem östlichen Kapitel- und Dormitoriums- eremu w Czerwonym
flügel und aus dem fingerförmig ausgreifenden nordseitigen Refektoriums- und Klasztorze, Słowacja
Küchentrakt sowie dem westseitigen Brüder- und Konversenbau. Im Jahr 1895 übernahmen die unbeschuhten Karmeliten das Kloster und wollten dort eine „Karmelitenwüste“
etablieren. Die bestehen gebliebenen Reste der Konventgebäude wurden provisorisch
adaptiert, es kam jedoch nicht zum weiteren Ausbau eines ordenstypischen „Desierto“
mit Eremitenzellen.
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25. Schaubild-Zeichnung der Eremie
von Herrera, Spanien
Rysunek poglądowy eremu
w Herrerze, Hiszpania

1923 wurde das Kloster von der Kongregation von Monte Corona erworben und
in der Folge zu einer coronesischen Eremie ausgebaut und erweitert. Im Torso des
Zisterzienserklosters liegen – um den zentralen Hof gruppiert – die Gemeinschaftsund Wirtschaftsräume, nach Osten schließt der ebenerdige coronesische Zellentrakt
mit den Eremitenhäuschen an. Das Nebeneinander verschiedener Maßstäbe und
Stilmerkmale ergibt ein vielfältiges und ansprechendes Ambiente. Der halboffene
Hofraum an der Stelle des ursprünglichen Kreuzganghofes bildet das Zentrum der
ganzen Bauanlage. Im Süden liegen der offene Vorplatz und die etwas höher liegende
neuerbaute Pforte, zu der man von der Straße über einen von den Kamaldulensern
angelegten Zugangshals gelangt. Die Westseite wird von der wuchtigen dreigeschossigen Fassade des ehemaligen Brüderbaues gebildet, die Nordseite setzt sich aus den stark
gegliederten Giebelfassaden von Kirche und Kapitelsaal (ehemals Refektorium/Küche)
und dem anschließenden gedrungenen Turm an der Ecke zusammen, die Ostseite des
Hofes wird vom Zellentrakt mit den beiden Zugangsportalen und den geschlossenen
Seitenwänden der ersten Zellenhäuschen begrenzt. Die Kirche ist in zentraler Lage im
dafür adaptierten ehemaligen Refektorium der Zisterzienser situiert. Der Zellentrakt
mit 12 Eremitenhäuschen ist in drei Reihen mit zwei Zellengassen angelegt, der
Maßstab entspricht ganz den überlieferten Normen beim coronesischen Zellenbau. Im
Gesamtüberblick der Eremien nimmt die Bauanlage von Herrera durch die Kombination
des fragmentarischen zönobitischen Klosters für die Gemeinschaftsbereiche mit dem
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Anbau eines Zellentraktes in typisch coronesischer Bautradition eine Sonderstellung
ein und kann in dieser Hinsicht in eine Linie
mit den ehemaligen Eremien von Venedig
und Červený Kláštor gesetzt werden.
g) Die amerikanischen Einsiedeleien
in den USA, Kolumbien und Venezuela
Die amerikanischen Eremien stellen in der
Bautradition der Coronesen ein grundlegend neues Kapitel dar.
Schon der Gründer der Kongregation,
Paul Giustiniani, spielte im 16. Jhd. mit
dem Gedanken, das romualdinische eremitische Leben in „Indien“ zu propagieren,
davon ist dezidiert in einzelnen Briefen
(um 1520) die Rede, beim Weggang von
Camaldoli wartete er eigentlich auf ein
Zeichen des Herrn, dass dieser ihn dorthin
schickt. Ein weiterer Versuch durch den
polnischen Ordensoberen Don Bogomillo,
in Amerika sesshaft zu werden, scheitert
im Jahr 1909. Erst 50 Jahre später gelingt
der Kongregation tatsächlich die erste
Gründung einer Niederlassung in der
neuen Welt.
Die Holy Family Hermitage in
Bloomingdale/Ohio in den Vereinigten
Staaten ist die erste Niederlassung der
Kongregation außerhalb Europas. Die
Kamaldulenser kamen bereits 1959 in die
USA, nach einer ersten Zwischenstation
in McConnelsville wurde die Eremie in
einer hügeligen Farmlandgegend ca. 80 km
westlich von Pittsburgh in den Jahren 1966-1970 errichtet. Bei dieser Gründung wurde
erstmals in der Baugeschichte des Ordens völlig von den bewährten historischen
Anlageprinzipien abgewichen. Eine Vorbildwirkung hatte offensichtlich der kurz
vorher in Big Sur/Kalifornien errichtete Klosterbau (Immaculate Heart Hermitage) der
benediktinischen Ordenskongregation von Camaldoli.
Nach der Planung des amerikanischen Architekten Richard Kanoski wurde
ein konzentrisch aufgebautes kreisförmiges Anlagekonzept mit einer achteckigen
Zentralbau-Kirche im Mittelpunkt realisiert. An der Eingangsseite befinden sich ein
Gästehaus und das Gemeinschaftshaus (Common House). Der Zellentrakt mit neun
diagonal aufgereihten Eremitenhäuschen umschließt die Kirche halbkreisförmig und

26. SchaubildZeichnung der Eremie
von Bloomingdale,
USA
Rysunek poglądowy
eremu w Bloomingdale,
Stany Zjednoczone

27. Schaubild-

Zeichnung der Eremie
von Santa Rosa,
Kolumbien
Rysunek poglądowy
eremu w Santa Rosa,
Kolumbia
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ist von dieser durch eine parkartige Grünfläche getrennt. Für die Gebäude wurden
völlig neue Grundrißtypen entwickelt, die Bauweise orientiert sich an den modernen Techniken und das Erscheinungsbild entspricht ganz dem amerikanischen
Zeitgeschmack der 1960er Jahre. Der Standort hat sich bewährt und die Anlage ist
baulich in gutem Zustand. Die den spezifischen Entstehungsumständen entsprechende
Erscheinungsform der Eremie hat sich jedoch als nicht weiter entwicklungsfähig und
keinesfalls vorbildhaft für die weiteren Gründungen in Südamerika erwiesen.
28. Ansicht der Eremie
von Santa Rosa,
Kolumbien

Widok eremu w Santa
Rosa, Kolumbia

Die zwei Gründungen in Kolumbien im Umkreis von Medellin/Provinz
Antioquia zeigen eine andere Entwicklungsform. Die Eremie „Nuestra Señora de
la Candelaria“ in Envigado wurde 1969 besiedelt. Auf Grund des Näherrückens der
Stadt Medellin, räumlicher Beengtheit und fehlender Lebensgrundlage wurde dieser
Standort bereits nach 24 Jahren wieder aufgegeben und in das hochgelegenen Santa
Rosa de Osos nördlich von Medellin verlegt. Die Konzeption von Envigado geht
auf den damaligen aus Spanien gebürtigen Generaloberen der Kongregation zurück
und orientiert sich wieder an den klassischen Bauprinzipien des Ordens mit einer
blockhaften und regelmäßigen Grundanlage, bestehend aus Kirche, danebenliegenden Gemeinschaftsblöcken und dahinter reihenartig angeordnetem Zellentrakt mit
12 Eremitenhäuschen. Die Eremie wurde in einer Hanglage in einer einfachen, den
örtlich vorhandenen technischen Möglichkeiten entsprechenden Sichtziegelbauweise
errichtet und fügt sich gut in die Landschaft ein. Eine Innovation stellen die
Zellenbauten mit der zum Garten offenen Erschließungsloggia dar, die aus der regional
vorhandenen Hausbautradition kommt und sich in der gegebenen Klimasituation sehr
bewährt hat. Die Kirche ist als einfaches Langhaus mit zwei Annexen für Kapitelsaal
und Sakristei konzipiert, wobei die Anordnung des Betchores hinter dem Altar der
traditionellen Raumeinteilung von Kamaldulenserkirchen entspricht. Die Kargheit der
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mit zeitgemäßen Mitteln erbauten Eremie
passte gut zum Armutsideal des Ordens und
fügte sich selbstverständlich in den lokalen
Kontext ein. Nach dem Weggang der
Mönche blieben die Klosterbauten erhalten
und werden seither als Schule benutzt.
Die Eremie Santa Cruz in Santa Rosa
hat eine neuartige Konzeption, die auf die
Planung des Klosterbruders Andres Londono
(1925-2000) unter Anleitung des legendären
polnischen Priors Don Piotr Rostworowski
zurückgeht. Das Kloster wurde 1993 bezogen
und liegt in 2700 m Höhe auf einer hügeligen Hochebene, in der ein rauh kaltes Klima
mit vielen Regenfällen vorherrscht.
Das Anlageschema weicht deutlich von
den traditionellen Mustern ab und zeigt eine
für den Orden ungewöhnliche Mischform,
die entfernt an eine Kartausenanlage erinnert. Der streng gegliederte Komplex 29. Schaubildder Eremie
hat etwas von einem Fort an sich – eine Art Verteidigungsanlage gegen Diebe, die Zeichnung
von Pregonero,
es in Kolumbien in großer Zahl gibt. Die rechteckige Anlage besteht in verschie- Venezuela
dene Abschnitte gegliedert aus einem äußeren Vorhof mit Pforte, Gästehaus und Rysunek poglądowy
Aspirantenblock an der Ostseite, aus dem zentralen Ensemble mit dem kreuzförmigen eremu w Pregonero,
Wenezuela
Kirchengebäude, flankiert von zwei Gemeinschaftsblöcken und aus dem inneren
U-förmig gefassten Zellentrakt an der Süd-, West und Ostseite. Als witterungsgeschütztes Verbindungselement fungiert ein umlaufender einfacher Arkadengang, welcher die
ganze Anlage erschließt. Diese kreuzgangartige Ausbildung bildet eine Ausnahme in
der ganzen Kamaldulenserarchitektur, die in ihren tradierten Baunormen ein solches
„zönobitisches“ Bauelement nicht kennt. Der Kirchenraum ist ein einfacher Saalbau, der
hier abweichend vom historischen Muster den Betchor gegenüber dem Altarbereich
hat, die Sakristei ist hinter dem Altar angebaut und in zwei Anbauten befinden sich
eine Besucher-Seitenkapelle und der Kapitelsaal. Die Gemeinschaftsblöcke und die
Zellen sind nach dem Vorbild von Envigado ausgebildet. Die Zellen samt Gärten sind
flächenmäßig wesentlich kleiner als die europäischen Vergleichsbeispiele. Die Eremie
ist in einer sehr einheitlichen Formensprache in Sichtziegelbauweise errichtet.
Die jüngste Klostergründung des Ordens in Venezuela war als Tochtergründung
von Kolumbien aus geplant und wird seit 1998 umgesetzt. Als Baugelände wurde ein
Grundstück in besonders schöner Lage auf einer Geländeklippe über einem Stausee
in Pregonero/Bundesstaat Tachíra im Westen von Venezuela ausgesucht. Ein erster
Entwurf des schon in Santa Rosa mit der Planung befassten Mönchs wurde von den
Ordensoberen nicht angenommen. Auf Grund meiner vorangegangenen theoretischen Beschäftigung mit der Kamaldulenserarchitektur und mit der praktischen
Erfahrung beim tatsächlichen Klosterbau für ein Projekt in Österreich wurde ich
im Jahr 1998 von der Kongregation mit der Planung der Eremie „Santa Maria de los
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Angeles“ beauftragt. Dazu wurde von der Ordensleitung ein genaues Bauprogramm
aufgestellt, dass seit 2000 schrittweise umgesetzt wird. Mein Entwurf hält sich im
Unterschied zu den amerikanischen Vorgängerprojekten an die bewährten coronesischen Anlageprinzipien der historischen Eremien in Europa, ist jedoch technisch in
einer ganz den örtlichen Gegebenheiten angepassten, zeitgemäßen Bauweise konzipiert. Das gewählte Kompositionsprinzip hat Analogien mit der Anlage von Monte
Porcio Catone/Tuscolano (1608) des Ordensarchitekten Alessandro Secchi. Ausgehend
von der gewählten Zugangsrichtung und der Ostung der Kirche sind der halsartige
Eingang, der U-förmige Vorhof (Foresteria) sowie die Kirche in einer Achse angelegt.
In Anpassung an das Hügelgelände resultiert ein Höhensprung zwischen Vorhof und
Kirchenvorplatz, der durch eine doppelläufige Treppenanlage ausgeglichen wird. Die
Kirche bildet den Fokus der Gesamtanlage. Ihr Bauplan folgt dem traditionellen Muster
mit Langhaus und beidseitigen Anbauten für Seitenkapellen, Sakristei und Kapitelsaal.
An der Nordseite ist der Glockenturm in räumlicher Beziehung zum Zellentrakt situiert.
Die beiden Gemeinschaftsgebäude (Küchen-Refektoriumsblock und Krankenblock/
Infermeria) und der Zellentrakt sind quer zur Kirchenachse angelegt. Die Bibliothek
bildet an der Südseite das Pedant zum Küchenblock, sodass die Kirche frontalsymmetrisch räumlich eingefasst wird. Durch die Anordnung der Gemeinschaftsblöcke
entsteht neben der Kirche ein platzartiger Freiraum und sind an der Außenseite
die Baufluchten mit dem Zellentrakt in einer Linie. Der dreireihige Zellentrakt mit
12 Eremitenhäuschen nimmt die ganze nördliche Plateaufläche ein, wobei die Zellen zur
Kirche hin orientiert sind. Von den Erschließungswegen blickt man nach Norden auf
das grandiose Gebirgspanorama im Hintergrund. Die Zellen sind wie in Kolumbien mit
einer Loggia versehen. Als Bauweise wurde in Zusammenarbeit mit einem versierten
Bauingenieur ein Adobe-Lehmziegelsystem in Verbindung mit einer erdbebensicheren
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Betonstützenkonstruktion entwickelt. Die Anlage konnte 2006 von den Mönchen
bezogen werden und ist heute in der Grundstruktur fertig gestellt, wobei die mittlere
Zellenreihe und die Klosterkirche erst im Rohbau dastehen und schrittweise, den wirtschaftlichen Möglichkeiten entsprechend, ausgebaut werden sollen.

prinzipien und elemente
der coronesischen architektur
Einerseits sind da die bestimmenden Vorgaben des ordensspezifischen Bauprogramms
für jede neue Niederlassung und andererseits die Anpassung an die vorgefundenen
Gegebenheiten der Topografie. An erster Stelle steht die Auswahl eines geeigneten
Standortes im größeren landschaftlichen Kontext bis zum eigentlichen Baugelände. Das
schalenförmige Klausurschema mit einer entsprechenden Einteilung der Raumzonen
von Außen bis zur inneren Klausur mit dem Zellentrakt im Zentrum ist überall einzuhalten. Es gibt keinen allgemeingültigen „Generalplan“, aber in den Ordensstatuten
sind klare Richtlinien für die Anlage der einzelnen Bereiche. Dadurch wurde gleichzeitig eine große Einheitlichkeit, aber auch eine flexible Vielfalt in unterschiedlichen
Situationen ermöglicht.
Zur Lagesituation von Eremien gibt es in den Konstitutionen ganz klare Vorgaben.
Es wurde immer versucht, abgelegene und isolierte Orte zu finden, die entsprechende
Klausurbedingungen gewährleisten.
Im Unterschied zu Camaldoli mit einer Höhenlage von 1100 m über Meereshöhe
wurden von den Coronesen niedrigere Höhenlagen mit milderem Klima bevorzugt.
So liegen in Europa 14 Häuser unter 300 m über Meereshöhe, 12 Häuser zwischen
300 und 500 m, 4 Häuser zwischen 500 und 750 m und 4 Häuser zwischen 750 und
1100 m über Meereshöhe. Eine besondere Vorliebe ist für die Anlage der Einsiedeleien
auf Anhöhen, Hochplateaus oder Hügelkämmen und Bergspitzen zu erkennen.
18 Einsiedeleien gehören dieser Kategorie an – besonders markant sind die Anlagen auf
Berg- oder Hügelspitzen (Monte Corona, Monte Conero, Monte Rua, Neapel, Torre
del Greco, Monte Giove, Kahlenberg, Landsee und San Genesio).
Alle frühen Einsiedeleien aus der Zeit von Paul Giustiniani: Grotte, Monte Cucco
und San Leonardo sowie auch Monte Conero I befinden sich – zurückgehend auf
eremitische Vorgängerstrukturen – in wildem Felsgelände und weisen teilweise auch
Höhlenbehausungen auf.
Die für die Entwicklung der coronesischen Bautypologie grundlegenden Anlagen
von Monte Corona und Monte Rua – als freie Nachbildungen des Vorbildes der
Einsiedelei von Camaldoli – sind mit ihren gekrümmten Zellenreihen ganz an die vorgefundenen Hangtopografien angepasst, bei allen späteren Einsiedeleien wurde durch
Einebnung und Stützmauerbauten versucht, ein großflächiges ebenes Baugelände
für die Anlage von orthogonalen Baustrukturen zu schaffen. Oft spielte der Wald
als Abgrenzung der Klausur eine bestimmende Rolle, wie etwa in Rytwiany oder
Bieniszew. Eine Sonderform bildet die Einsiedelei auf einer Insel, wie San Clemente
in Venedig, oder Wigry auf einer Halbinsel am gleichnamigen See. In etlichen
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Einsiedeleien besteht auch ein Lagebezug zum Meer, wie etwa in vier kampanischen
Häusern, in Venedig und in Monte Conero.
Vier Einsiedeleien sind auf leicht ansteigendem Hanggelände angelegt, sechs
Anlagen befinden sich in Flachgelände. Die Tal-Lagen von Červený Kláštor und
Herrera sind Ausnahmen von der Regel und verweisen auf die Standortpräferenzen der
übernommenen Vorgängerbauten der Kartäuser bzw. Zisterzienser.
Immer blieben die Standorte von coronesischen Einsiedeleien in gehörigem
Abstand zu Siedlungen und Städten, jedoch wurden einzelne Häuser ganz bewusst
in einem direkten Lagebezug zu großen Städten gegründet, wie etwa Monte Rua
bei Padua, Neapel, Tuscolano bei Rom, Tizzano bei Bologna, Bielany bei Krakau,
Kahlenberg bei Wien, Warschau, Pažaislis bei Kaunas und San Genesio bei Mailand.
Für die Anlagenpläne ist der schalenförmige Klausuraufbau grundlegend,
beginnend mit der Wahl eines einsamen Standorts der Eremie abseits von anderen
Siedlungen und geschützt von Lärm und Einsicht. Die natürliche Abschirmung wird
gewährleistet durch die topografische Situation (auf Anhöhen, etc.) und manchmal
durch eine Waldumgebung. Die äußere Klausurmauer grenzt den Eremiebereich baulich ab, hinter der Mauer liegt eine Abstandsfläche, welche die Gebäude umgibt und als
Wald, Wiese und Garten benutzt wird.
Prinzipiell liegt in den Einsiedeleien immer eine stufenweise Klausurabgrenzung
vor in Form der äußeren Klausur mit Pforte, Gästehaus und Vorhof, daran anschließend die Kirche als Verbindungselement, und dahinter die innere Klausur mit den
übrigen Gemeinschaftsbereichen und mit dem Zellentrakt. Wie in Camaldoli erfolgt
in den frühen Coronesischen Einsiedeleien diese Hintereinanderreihung rein additiv
und ohne besonderes geometrisches Ordnungsprinzip. Dieses wurde in späterer Folge
zu einer ausgeprägten Raumfolge, basierend auf Achsen- und Symmetrieprinzipien
weiterentwickelt.
Auf die Gestaltung des Klostereingangs und der Klosterpforte ist in allen
Einsiedeleien großes Augenmerk gelegt, ist hier doch der kontrollierte Übergang von
der Außenwelt in die Einsiedelei (Neben- und Wirtschaftseingänge sind ganz untergeordnet ausgeführt).
Die bestimmenden Elemente aus denen sich die Bauanlagen zusammensetzen, sind:
• der Zugangs-Hals und die Pforte
• der Vorplatz mit der äußeren Klausur, das Gästehaus
• die Klosterkirche mit der speziellen Anlage von Altar und Betchor, Kirchenschiff
und Seitenkapellen, Sakristei und Kapitelsaal
• der Zellentrakt mit den typischen Erschließungsgassen und die Zellenhäuser
• Küche, Refektorium, Wäscherei und Wirtschaftsbauten
• Krankenrevier, Bibliothek
• Belvedere und Aussichtspunkte
• Friedhof
Literatur: Matthias Mulitzer, Die Architektur der Kamaldulenser Eremiten von
Monte Corona in Europa (Monasticon Coronense II), Salzburg–Wien 2014 (Analecta
Cartusiana, 311).
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Jedność i różnorodność architektury
klasztornej kamedułów kongregacji
Monte Corona
m at t h ia s m u l i t z e r
Wiedeń

P

ustelnie kamedulskie stanowią typ eremickich budowli klasztornych w obrębie Kościoła katolickiego, odrębny wobec kartuzji i pustyń karmelickich, przy
czym wyróżnia się tu zwłaszcza kongregacja kamedułów Monte Corona, ze swoimi
38 założeniami powstałymi na przestrzeni pięciu wieków w Europie i Ameryce.
Punktem wyjścia była pustelnia w Camaldoli, pierwotnym włoskim klasztorze głównym kamedułów, pochodząca z XI w. Założona przez św. Romualda, wyznaczyła
architektoniczny wzorzec dla wszystkich późniejszych placówek kamedulskich nakierowanych na życie pustelnicze. Pogłębioną analizę porównawczą zespołów klasztornych można znaleźć w mojej pracy: Die Architektur der Kamaldulenser-Eremiten von
Monte Corona in Europa1.
Pierwsze domy reformowanej kongregacji Monte Corona, za czasów bł. Pawła
Giustinianiego, powstawały ok. 1520 r. w miejscach już wcześniej zamieszkiwanych
przez eremitów, w spektakularnych warunkach topograficznych. Dom matka nowej
kongregacji, Monte Corona koło Umbertide w Umbrii, jest w zasadzie wolnym
naśladownictwem pustelni w Camaldoli, ale wykazuje już samodzielne rozwiązania w poszczególnych typach budynków (cele i kościół). W ciągu 80 lat rozwija się
ostatecznie w Italii (w trzech regionach: państwie kościelnym, Veneto i Neapolu) zdecydowanie regularny typ budowli. Jego cechą charakterystyczną jest połączenie jednorzędowego traktu cel złożonego z wolnostojących domków eremickich z centralnie
położonym kościołem oraz poszczególnymi budynkami wspólnymi w jedno dobrze
zorganizowane założenie planistyczne.
W XVII w. kongregacji udało się rozszerzyć swoją działalność na Polskę i w końcu
także na Austro-Węgry. Zwłaszcza w Polsce i na Litwie powstały monumentalne założenia architektoniczne.
Pierwsze załamanie rozwoju zakonu nastąpiło wskutek kasat klasztorów, których ofiarą w 1782 r. z woli Józefa II padły wszystkie eremy w krajach habsburskich,
później doszło do tego jeszcze zamknięcie klasztorów w epoce napoleońskiej i dobie
sekularyzacji.
Na początku XX w. w Herrerze w Hiszpanii przejęto dawny klasztor cystersów
i przekształcono w pustelnię kamedulską. Od 1960 do 2000 r. powstały w Ameryce
1 M. Mulitzer, Die Architektur der Kamaldulenser-Eremiten von Monte Corona in Europa, Monasticon
Coronense II, Analecta Cartusiana 311, Wien 2014.
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trzy nowe placówki, a jedna została przeniesiona, co miało stać się znakiem nowego
początku dla powołań eremickich w Nowym Świecie. Najnowszym klasztorem jest
południowoamerykańska placówka w Wenezueli, wzniesiona w 1998 r. według planów
architektonicznych autora tych słów. Na całym świecie 60 kamedułów kongregacji
Monte Corona zamieszkuje dziś dziewięć pustelni.

zakon kamedulski
Rozprzestrzenianie się zakonu kamedułów, założonego przez św. Romualda (952–1027),
do XVII w. ograniczone było do kilku obszarów Italii. Romuald nazywany jest „odnowicielem życia pustelniczego”. Odnosić to można wyłącznie do życia w małych wspólnotach eremickich, gdyż żyjący samotnie eremici nie byli na Zachodzie zjawiskiem
nieznanym. Pustelnia według zasad ustanowionych przez św. Romualda jest zgromadzeniem pustelników z przełożonym i regułą, mogącą przyjmować kandydatów prosto
ze świata, z pominięciem cenobickiego okresu próbnego. Świętego Romualda można
postrzegać jako tego, który ponownie odkrył dla Kościoła zachodniego idee eremickie.
Jednakże fakt, że zakładał również niewielkie klasztory cenobickie przemawia za jego
pragmatyzmem. Robił to, co możliwe było w danym kontekście, wybierając spośród
swoich zwolenników tych, którzy odznaczali się powołaniem do życia eremickiego,
i oddzielając ich od tych, którzy predestynowani byli raczej do życia cenobickiego.
Średniowieczne eremy kamedulskie nie cieszyły się długim trwaniem. Wyjątkiem jest
pustelnia w Camaldoli, centralny ośrodek zakonu, założona w 1025 r. jako jedna z wielu
placówek wywodzących się od św. Romualda.
Położona na wyniesieniu placówka powstała pod egidą biskupa Arezzo ok. 1025 r.
na lesistych stokach Apeninów tworzących dolinę Casentino. Składała się pierwotnie
tylko z pięciu prostych, drewnianych chat wokół kaplicy oraz z leżącego 3 km w dół
doliny domu dla gości i folwarku gospodarczego Fontebona, gdzie znajdowały się
także pomieszczenia dla chorych mnichów. Już wkrótce erem poszerzono, a Camaldoli
stało się centrum zakonu kamedułów. Główną funkcją Fontebony było zapewnienie
przestrzegania reguły i odosobnienia w pustelni. Można w tym widzieć paralelę do
pierwotnego „domu dolnego” kartuzów. Ok. 1080 r. Fontebona otrzymała dodatkową
funkcję – nowicjatu, a następnie rozwinęła się w prawdziwy klasztor cenobicki, zwany
Monastero di Camaldoli (w najstarszej regule Camaldoli, z ok. 1080 r., rozwój taki był
jeszcze zabroniony). Stwierdzić należy, że św. Romualdowi nie chodziło o umożliwienie ujawniania się powołań eremickich w obrębie cenobium (jak u benedyktynów),
zgodnie bowiem z jego ideałem to pustelnia jest centrum, wokół którego rozwija się
podporządkowane jej cenobium.
Przestrzenny i funkcjonalny podział Camaldoli na dwie części w dłuższej perspektywie okazał się unikalny, jako że w zakonie zaczął przeważać cenobicki model życia
(w XV w. eremici stanowili 2% kamedułów).
Układ pustelni w Camaldoli, położonej na wys. 1100 m n.p.m. na polanie o lekkim
spadku, sprawia wrażenie organicznie wyrosłej osady mniszej, złożonej z kilku większych
budynków wspólnych i kościoła oraz rozrzuconych wokół tego jądra pojedynczych
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cel. Całość ma powierzchnię 2,2 ha i otoczona jest murem (mur ten wzniesiono długo
po powstaniu eremu). W części przedniej, za furtą, w zespole budynków zgrupowano
dom gościnny, pomieszczenia wspólne (centralna kuchnia i refektarz, kapitularz) oraz
kościół, a naprzeciwko nich budynki gospodarcze i bibliotekę. Komunikacja w tej
części klasztoru dokonuje się poprzez wznoszący się ku zachodowi dziedziniec przedni,
pomiędzy budynkami wspólnymi. Dziedziniec ten zamknięty jest za kościołem kratą,
dalej leży 19 domków pustelniczych, zestawionych w czterech rzędach. Do nich
dochodzi się wąskimi dróżkami, rozkładającymi się wachlarzowo i wznoszącymi się ku
tyłowi. Kalenice dachów biegną równolegle do linii górzystego terenu. Z tyłu założenie
zamyka cmentarz z kaplicą, za nim wznosi się mur i las świerkowy.
Wszystkie domki mają mniej więcej ten sam plan i podobną wielkość. Do każdej celi przynależy położony przed nią, ogrodzony murkiem ogródek, graniczący
z domkiem sąsiednim. Portal w murze ogrodu, bezpośrednio przy rogu domku, daje
dostęp do celi. Architektura jednopiętrowych cel dostosowana jest do trybu życia eremitów, umożliwia także rekluzję (trwające długo lub ograniczone czasowo zamknięcie
w celi) – ostateczne i najwyższe wcielenie ideału zakonu kamedułów, czyli samotność
w obcowaniu z Bogiem. Podział przestrzeni domku ma układ spiralny, rozpoczyna
się od niszy wejściowej (loggii), dalej, z boku, znajduje się wejście w załamujący się
korytarz, prowadzący do centralnie położonej właściwej celi mieszkalnej z kominkiem,
stolikiem do spożywania posiłków, niszą z miejscem do spania, niszą przeznaczoną do
lektury i studiów, oraz przylegającej małej kaplicy. Każda cela ma ponadto wewnętrzny
skład na drewno i umywalnię, o rozmaitym rozplanowaniu.
Kościół klasztorny Zbawiciela, konsekrowany w 1027 r., wielokrotnie rozbudowywany, został odnowiony w XVII w., a w 1713 r. opatrzony barokową fasadą dwuwieżową. Wnętrze jest jednonawowe, ze stallami przy dłuższych ścianach, w części
wejściowej jest ulokowana nawa poprzeczna, oddzielona przegrodą chóru dla konwersów i gości. Po lewej stronie do kościoła przyłączona jest zakrystia, po prawej kapitularz.
Sacro Eremo jest przykładem założenia w pełni dostosowanego do warunków
topograficznych i klimatycznych, funkcjonalnego, rozbudowywanego stopniowo.
Wiodącymi motywami architektury przyszłych eremów są: staranny wybór dogodnego
miejsca pod budowę, puryzm budynków, model strefowy i układ domków w rzędach,
wreszcie oryginalny plan celi.
Znajomość struktury i kształtu budowli w Camaldoli jest niezbędna do zrozumienia
rozwoju architektury kongregacji Monte Corona, jako że to z Camaldoli wzięła swój
początek reformatorska działalność Pawła Giustinianiego. Ważnym źródłem historycznym są zachowane w archiwum zakonnym własnoręczne rysunki Giustinianiego,
prezentujące plan Santo Eremo oraz rzut celi.
Rozplanowanie położonego na wys. 816 m n.p.m. Monastero di Camaldoli
(Fontebona) ukazuje kilkuczęściowy zamknięty blok budynków zgrupowanych po
dwóch stronach jednonawowego kościoła. Po jednej stronie znajduje się hospicjum
(dom dla gości) z „krużgankami hrabiego Maldolo”, po drugiej krużganki mnichów
z rzędami cel i pomieszczeniami wspólnymi mnichów.
Obecnie wśród kamedułów benedyktyńskich eremityzm jest właściwie całkowicie
zmarginalizowany wobec dominacji cenobityzmu.
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Kongregacji Monte Corona, po reformie Pawła Giustinianiego, przypadło w udziale
stworzenie pięć wieków po powstaniu Camaldoli, na przełomie renesansu i baroku,
całkiem nowego, w pełni racjonalnie pomyślanego typu klasztoru, o unikalnej formie.
Wyjątkowość tego typu eremu została z punktu widzenia zakonu opisana następująco:
„Założenie architektoniczne pustelni jest jednocześnie wyrazem sugerowanego ideału
i pomocą w jego urzeczywistnieniu. Tryb życia w pustelni kamedulskiej stara się łączyć
zalety wspólnotowego życia cenobickiego i zalety anachoretyzmu, a jednocześnie
wyeliminować wady ich obu. Innymi słowy, chce uniknąć niebezpieczeństw zupełnej
samotności i rozproszenia wynikającego z bliskiego wspólnego życia, bez utraty braterskiego wsparcia i spokoju płynącego z odosobnienia. Rzecz jasna nie zawsze łatwo jest
wcielać w życie ów ideał równowagi pomiędzy samotnością i wspólnotą”.

paweł giustiniani
Wenecjanin Paweł Giustiniani (1476–1528), po odebraniu gruntownego wykształcenia
humanistycznego i teologicznego, wstąpił w 1510 r., w wieku 34 lat, w szeregi eremitów w Camaldoli. Jego mnisze życie było nacechowane intensywnym poszukiwaniem
Boga oraz pragnieniem coraz głębszej samotności i osiągnięcia pełni życia eremickiego;
samotność nazywał swoją żoną. Entuzjastycznie relacjonuje w listach swoje pierwsze
wrażenia z pustelni, wkrótce jednak zaczyna rozumieć problemy kamedulskiego
modelu życia: łączenia cenobityzmu z eremityzmem w obrębie jednej kongregacji.
Z biegiem czasu doszło do nadmiernego wpływu komponentu cenobickiego na
zakon, a tym samym do osłabienia i zepchnięcia na dalszy plan tendencji pustelniczych.
Giustiniani zaczął pracować nad dogłębną reformą mającą przywrócić tradycję eremicką w całej jej oryginalnej surowości, a także bezpośredni dostęp do życia pustelniczego bez etapu przejściowego w klasztorze cenobickim. Szybko stał się czołową
postacią wśród eremitów i inspiracją dla całej kongregacji. Sacro Eremo rozkwitł pod
jego wpływem, w 1518 r. liczył 27 eremitów, w tym pięciu rekluzów. Giustinianiemu
powierzono kodyfikację reguły życia eremickiego i statutów dla rekluzów, jego życie
w eremie charakteryzowała nieustająca aktywność, co nie służyło jego właściwemu
powołaniu oraz prowadziło do poważnych konfliktów i rozbieżności zdań w obrębie
zakonu. Ostatecznie otrzymał święcenia kapłańskie i w 1519 r. został obrany maggiore
(przełożonym pustelników z Eremo Camaldoli, nie mylić z generałem zakonu) – zrezygnował z tej funkcji już rok później i wręcz salwował się ucieczką z Camaldoli, za
zgodą papieża. Pozostał wprawdzie członkiem zakonu, lecz żeby podążyć nową drogą,
schronił się w bardzo prymitywnej w porównaniu z Camaldoli, niewielkiej pustelni
zwanej Grotte, koło Massaccio (ob. Cupramontana) w regionie Marchii. Ukryta jest
ona w zagłębieniu doliny i składa się z jaskiń w tufowych ścianach skalnych, przystosowanych już przez wczesnych pustelników na potrzeby cel. Tam znalazł okoliczności
i możliwości do takiego eremickiego życia w skrajnym ubóstwie, jakiego nie mógł
prowadzić w Camaldoli. Już wkrótce pojawili się kolejni towarzysze, a nowe zgromadzenie eremickie, zwące się Kompanią Eremitów św. Romualda, dorobiło się za życia
swego założyciela czterech placówek z ok. 25 eremitami.
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W 1523 r. nastąpiło oficjalne założenie wspólnoty za zgodą przełożonego
z Camaldoli i po zatwierdzeniu papieskim, rok później odbyła się pierwsza kapituła
generalna, a w 1525 r. kongregacja usamodzielniła się od Camaldoli. Zakończyło to
ostatecznie konflikt pomiędzy eremitami z Camaldoli i nową kongregacją, wręcz
przeciwnie, utrzymywano poprawne stosunki. Paweł Giustiniani zmarł w wieku
52 lat 28 czerwca 1528 r. Dwa lata po jego śmierci rozpoczęto budowę Monte Corona,
przyszłego domu matki nowej kongregacji. Pozostawił po sobie regułę, a także liczne
pisma i listy. Konstytucje przyjęte w trakcie pierwszej kapituły generalnej różniły
się od tych z Camaldoli tylko pod względem większego ubóstwa i surowości. Za
szczególną zasługę Pawła Giustinianiego uważać można przywrócenie i rozprzestrzenienie ideału eremickiego św. Romualda, poprzez reformę, która zakończyła się
utworzeniem samodzielnej, stabilnej kongregacji. Udało się w niej uniknąć połączenia eremitów i cenobitów, dzięki czemu eremitom przywrócono pierwotne prawa
i przywileje.

rozprzestrzenienie się kongregacji
kamedułów monte corona
Na przestrzeni wieków dłuższym istnieniem poszczycić się może 38 placówek kongregacji. Do tego dochodzą przeniesienia w inne miejsce oraz próby zakładania eremów, gdzie nie udało się wyjść poza fazę początkową (np. Milatyn). We Włoszech
założone zostały 22 domy, w Polsce siedem, w Austro-Węgrzech pięć, w Hiszpanii,
Stanach Zjednoczonych, Kolumbii i Wenezueli – po jednym. W dobie rozkwitu
w XVIII w. istniało pięć „nacji”: Ecclesiastica, Neapolitana, Veneta, Polonia, Austria/
Ungheria. Obecnie zachowało się dziewięć eremów, zamieszkiwanych przez w sumie
ok. 65 zakonników: trzy we Włoszech – Tuscolano, Monte Rua i Monte Cucco; dwa
w Polsce – Srebrna Góra (Monte Argentino) i Bieniszew; jeden w Hiszpanii – Herrera;
jeden w Stanach Zjednoczonych – Bloomingdale; jeden w Kolumbii – Santa Rosa
(dawniej w Envigado); oraz jeden w Wenezueli – Plan de Rubio.
Największy zasięg miała kongregacja ok. 1750 r., posiadając 32 eremy i ok. 550
mnichów. Od 1521 do 1600 r. istniało osiem założeń, wyłącznie w Italii. Od 1600 do
1700 r. było ich 21 – z czego 13 w Italii, 6 w Polsce i 2 w Austro-Węgrzech. Wiek
XVII był czasem prawdziwego rozkwitu kongregacji. Na pierwszą połowę tego
stulecia przypada działalność Alessandra Secchiego (1565–1644), który jako architekt
zakonu kamedułów wniósł zasadniczy wkład w specyficzny kształt architektoniczny
eremów. W sumie w ciągu niemal pięćdziesięciu lat życia Secchiego w zakonie
kongregacja założyła 12 placówek (Rua di Centrale, Nola, Torre del Greco, Vico
Equense, Tuscolano, Monte Giove, Monte Argentino – Bielany, Rytwiany, Bolonia I,
Kahlenberg, Bielany pod Warszawą oraz Gussago). Można przyjąć, że miał on zgodnie
ze swymi umiejętnościami do czynienia ze wszystkimi tymi przedsięwzięciami, bezpośrednio lub przynajmniej pośrednio jako doradca kapituły generalnej, oczywiste jest
więc jego znaczenie dla rozwoju zasad obowiązujących później architekturę w kongregacji. Szczególnie w latach 1607, 1608 i 1610 kapituła generalna zakonu zajmowała
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się planami cel i kościołów klasztornych. Dotyczące ich normy ustalane były przez
kapituły niewątpliwie przy odpowiednim udziale o. Alessandra Secchiego.
W XVIII w. założono cztery placówki (trzy na Węgrzech i jedną w Polsce), a siedem
zamknięto, przy czym wszystkie pięć eremów w krajach austriackich padło ofiarą kasat
przeprowadzonych za rządów Józefa II. W XIX w. zamknięto 13 pustelni – we Włoszech
przede wszystkim w epoce napoleońskiej i za risorgimento, kiedy to w 1861 r. musiano opuścić nawet dom matkę w Monte Corona. Zamknięty przez dłuższy czas erem w Monte
Rua został w 1863 r. ponownie założony i odbudowany. Do tego dochodzi założenie
pustelni w San Genesio koło Mediolanu (1863). Centrala zakonu znajdowała się od tego
czasu w eremie w Tuscolano (Frascati). W XX w. zamknięto dziesięć pustelni (w tym
również cztery niewielkie domy w Monte Cucco, Grotte, Todi i San Genesio), cztery
założono (Hiszpania, Stany Zjednoczone, Kolumbia, Wenezuela), zaś dwie zamknięte
przez dłuższy czas – odbudowano i ponownie zasiedlono (Bieniszew, Monte Cucco).
Wszelkie próby odzyskania macierzystego domu na Monte Corona skończyły się jednak
niepowodzeniem. Eremy w Noli i Gardzie musiano natomiast opuścić w 1993 r.
Z dziewięciu obecnie zamieszkanych domów kongregacji dwa pochodzą z XVI,
trzy z XVII, a cztery z XX w. Dwa domy (Monte Giove, Garda) zamieszkiwane są
przez członków kongregacji z Camaldoli. Pięć domów użytkowanych jest przez inne
zakony (Monte Corona, Neapol, Torre del Greco, Nola, Pożajście). Osiem dawnych
eremów służy za kościoły parafialne, kolejne osiem ma status własności prywatnej.
W całości lub dużej części zachowanych jest 15 domów zakonnych, z 19 eremów mamy
mniejsze lub większe części, zaś cztery (Incoronata, Nitra, Landsee i Saniec) popadły
w całkowitą ruinę i pozostały z nich jedynie resztki fundamentów.

opis eremów poszczególnych nacji
a) Eremy nacji Ecclesiastica (region dawnego państwa kościelnego
w środkowych Włoszech)
Pierwsze, założone jeszcze za życia Giustinianiego cztery eremy (Monte Cucco,
Grotte, San Leonardo i Monte Conero I) leżą w odległości 100–150 km na południowy wschód od Camaldoli w regionie Marchii, a Monte Cucco – tuż przy granicy
Marchii, w Umbrii. Powstały one w miejscach już wcześniej zamieszkiwanych przez
pustelników. Wszystkie są niewielkie, położone w obrębie 80 km, a ich architektura
nie była decydująca dla dalszego rozwoju budownictwa zakonu, jako że wznoszono
je w ekstremalnych warunkach topograficznych (wąwóz, skalisty teren, jaskinie). Na
szczególne zainteresowanie zasługuje w tych przypadkach doskonałe dopasowanie do
topografii terenu i stopniowe przekształcanie pierwotnych struktur w celu adaptacji do
pustelniczego życia i jego zwyczajów. Grotte i Monte Cucco utrzymały się do XX w.,
erem Monte Conero I został przeniesiony 35 lat po założeniu, a San Leonardo opuszczony już po 45 latach funkcjonowania. Po likwidacji w 1925 r. Monte Cucco przez
60 lat niszczało, potem zostało odbudowane i w 1990 r. ponownie zasiedlone.
Monte Corona (zał. 1530), fundacja Galeazza Gabriellego uważanego za drugiego
założyciela kongregacji, nie tylko dało nazwę kongregacji, ale jest też pierwszym jej
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nowo zbudowanym eremem. Kompleks budowli na szczycie góry zwanej do tej pory
Monte Acuto jest wolnym naśladownictwem pustelni w Camaldoli i może być w swych
zasadniczych elementach (kościół, trakt cel) uważany za najważniejszy punkt odniesienia dla dalszego rozwoju budownictwa w kongregacji (następna placówka, z 1537 r.,
w Monte Rua w Veneto, a więc ojczyźnie Pawła Giustinianiego, jest pod względem
architektury podobnie istotna). Architektoniczne znaczenie eremu Monte Corona
nie polega nawet na zastosowaniu określonego układu, jako że jest on wyjątkowy ze
względu na indywidualne dopasowanie do topografii terenu, raczej na wykształceniu
samodzielnych typów budowli dla poszczególnych obiektów, jak kościół czy domki
pustelnicze, które wyróżniają się odmiennością wobec wzorców z Camaldoli. Forma
i wielkość tych budynków stały się normą, obowiązującą dla wszystkich późniejszych
założeń.
Monte Corona, dom macierzysty kongregacji, siedziba przełożonego zakonu
i miejsce zebrań kapituły generalnej aż do likwidacji w 1861 r., leży w Umbrii w środku
obszaru rozprzestrzeniania się nacji Ecclesiastica. Odległości pomiędzy Monte Corona
a siedzibami w innych regionach wynoszą odpowiednio: 230 km do Monte Rua (nacja
Veneta), 320 km do Neapolu (nacja Napoli), 640 km do Wiednia (nacja AustriaUngheria), 940 km do Krakowa (nacja Polonia). Najbardziej oddalone od Monte
Corona było w XVII w. Pożajście na Litwie (1550 km).
Erem w Monte Conero był z początku pustelnią pomieszczoną w jaskiniach
w skalnym zboczu poniżej dawnego opactwa, które zostało przejęte i zaadaptowane
w 1559 r. Mamy tu do czynienia z kolejnym stopniem rozwoju, z regulacją traktu cel
na wyrównanym terenie i po raz pierwszy zastosowanym typowym układem ścieżek pomiędzy rzędami cel. Przejęto istniejący kościół, znaczącą budowlę romańską
z kolumnową kryptą, po czym uzupełniono go o typowe w świątyniach kongregacji
elementy (przestrzeń ołtarzowa z flankującymi ją zakrystią i kapitularzem).
Założenia eremów w Tuscolano (1607), Monte Giove (1608) i Bolonii I (1619)
nastąpiły dopiero na początku XVII w. i stanowią przykłady w pełni rozwiniętego typu
budowli, za plany odpowiadał architekt zakonny Alessandro Secchi. Reguły przyjęte
w założeniach w Tuscolano i Monte Giove, rygorystycznie osiowymi i symetrycznymi
systemami, stały się wzorem macierzystym przy planowaniu kolejnych placówek
kongregacji.
Erem w Tuscolano został w momencie zniesienia pustelni na Monte Corona
domem matką, Monte Giove udało się utrzymać do 1902 r., jest jednak do dziś użytkowany przez benedyktyńskich kamedułów z Camaldoli. W Tuscolano kościół przebudowano w XVIII w., w Monte Giove pierwszy kościół wobec obniżenia się terenu
po prostu zburzono i zbudowano nowy, w nowym położeniu i na nietypowym dla
kongregacji planie centralnym. Erem Bolonia I musiano po 35 latach funkcjonowania
przenieść, gdyż podłoże okazało się niesprzyjające, nowa lokalizacja znajduje się na
północny zachód od miasta na wzniesieniu. Erem ten przetrwał do 1797 r., odznaczał
się zupełnie regularnym układem osiowo-symetrycznym. Zachowały się z tego do dziś
kościół i dwa flankujące budynki wspólne.
Ostatnia placówka nacji Ecclesiastica powstała w 1694 r. w Umbrii koło miasta
Todi (frakcja Canonica). Chodzi tu o niewielką pustelnię, gdzie położony nieopodal
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dawny klasztor kanoników zaadaptowano i rozbudowano o trakt cel. Pustelnia ta
istniała do 1928 r. Z ośmiu niegdysiejszych założeń nacji Ecclesiastica zachowały się
do naszych czasów tylko dwa (Tuscolano i Monte Cucco), dwa eremy znajdują się
w rękach innych zakonów (Monte Corona i Monte Giove), Monte Conero użytkowane jest jako hotel, Monte Tizzano jest wykorzystywane przez parafię, Grotte od
kilku lat restaurowane jest przez międzynarodową organizację z przeznaczeniem na
centrum konferencyjno-rozrywkowe, a Todi jest własnością prywatną o częściowo
przebudowanych pomieszczeniach.

b) Pustelnie nacji Lombardo-Veneta
(Veneto i Lombardia, Włochy Północne)
Założenie eremu Monte Rua w 1537 r. sprowadziło kamedułów do ojczyzny bł. Pawła
Giustinianiego. Monte Rua koło Padwy jest, jak Monte Corona, wolnym naśladownictwem i etapem rozwoju modelu architektonicznego Sacro Eremo Camaldoli.
W późniejszym czasie nie tworzono już porównywalnych układów z tarasowo rozmieszczonymi rzędami cel z dopasowaną górną linią zabudowy. Jak w Camaldoli, tak
i tu mamy zewnętrzny obszar z wejściem, kościołem, traktami budynków wspólnych
i gospodarczych, połączony z wewnętrznym obszarem traktu cel. Trakt ten składa się
z trzech (pierwotnie czterech) rzędów pojedynczych domków pustelniczych, rozłożonych na różnych poziomach dostosowanych do nachylenia zbocza. Dla kościoła
klasztornego stworzono nowy kompaktowy typ budowli, z jednonawowym korpusem
z dobudowanymi po obu stronach pomieszczeniami kaplic, zakrystii i kapitularza.
Kościół ten stał się wzorem dla wszystkich następnych placówek. Ponadto zastosowano
tu po raz pierwszy kolejne rozwiązanie modelowe: układ przestrzeni wejścia do klasztoru z wąską aleją prowadzącą do poprzecznie usytuowanego budynku furty, przez
spiętrzone kolejne dziedzińce przednie, aż do kościoła, a wszystko to na centralnej osi.
Dopasowane do topografii zbocza stopniowe spiętrzenie bloków budynków i zróżnicowane rzuty są cechą charakterystyczną Monte Rua. Erem jest do dziś (z przerwą
w XIX w.) zamieszkiwany przez mnichów kongregacji Monte Corona.
Wywodzące się z Monte Rua, powstałe w XVII w. pozostałe domy zakonne
w Veneto leżą w promieniu 50–125 km. Jedyna nowa placówka, założona w XIX w.
pod wpływem Tuscolano, to San Genesio. Pustelnia ta położona jest ok. 180 km na północny zachód od Monte Rua, w Lombardii. Erem Rua Bregonze (1601) koło Centrale,
niedaleko od miasta Thiene, należy do grupy obiektów powstałych według planów o.
Alessandra Secchiego, gdzie widać konsolidację regularnego typu budowli eremickich.
Układ z aleją wejściową, dziedzińcem przednim i kościołem (według wzoru z Monte
Rua), a ponadto z czterorzędowym traktem cel odznacza się ścisłym porządkiem.
Z układu tego pozostały fragmenty budowli wokół dawnego dziedzińca przedniego.
Gussago koło Brescii wyróżnia się z kolei poprzez linearne rozmieszczenie jedno za
drugim wejścia, dziedzińca przedniego, kościoła (znów według wzoru z Monte Rua)
i podłużnych budynków wspólnych z położonym bocznie i poprzecznie regularnym
traktem cel.
San Clemente w Veneto (1645) – zlokalizowane na wyspie laguny weneckiej – jest
wyjątkiem właśnie ze względu na swoje położenie i prezentuje niezwykłą kombinację
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przejętej klasztornej struktury z dołączonym pięciorzędowym traktem cel. Po zniesieniu
eremu trakt cel zburzono, w jego miejsce wzniesiono większe trakty pomieszczeń dla
szpitala psychiatrycznego. W zaadaptowany przez kamedułów i rozbudowany kościół
klasztorny włączona jest dominująca nad wnętrzem kaplica loretańska. Cała wyspa jest
użytkowana dziś jako luksusowy hotel, a kościół jest jedyną pozostałością po pustelni.
W eremach w Gardzie (1663) i Rua di Feletto (1665), założonych pod wpływem
Monte Rua, osiągnięto ostatni etap rozwoju architektury kongregacji w Italii,
z odmiennym usytuowaniem budynków wspólnych, funkcjonujących jako tylne
zamknięcie przestrzenne dla traktu cel – trakt ten rozciąga się więc niejako pomiędzy
kościołem a tymi budynkami. W Gardzie, o osiowym rozplanowaniu, z dwurzędowym
(wcześniej trzyrzędowym) traktem cel, budynki wspólne (kuchnia/refektarz, infirmeria, pralnia/biblioteka) składają się na dziedzińcowe zamknięcie w kształcie litery U.
Rua di Feletto posiada czterorzędowy trakt cel, trakt pomieszczeń wspólnych stanowi
szeroki poprzeczny blok za traktem cel. Kościoły naśladują wzór z Monte Rua. Garda
była utrzymywana przez kongregację do 1993 r., od tej pory jest zamieszkiwana przez
benedyktyńskich kamedułów z Camaldoli. Rua di Feletto stało się po likwidacji eremu
w 1806 r. centrum wsi San Pietro di Feletto, przy czym budynki wspólne otrzymały
funkcje ratusza, zachowały się zasadnicze struktury jednego z rzędów cel, a kościół
uległ w XIX w. daleko idącej przebudowie. Znajduje się w nim historyczna kolekcja
malarstwa olejnego z widokami wszystkich eremów położonych w Veneto.
San Genesio, leżące wysoko w Alpach na grzbiecie górskim, jest niewielkim założeniem dobrze dostosowanym do rzeźby terenu. Dojście zapewnia aleja o osi biegnącej
pod kątem ku kościołowi. Dziedziniec przedni, w kształcie litery U, skomunikowany
jest schodami z placem przed kościołem. Kościół i podłużny trakt pomieszczeń wspólnych ułożone są jedno za drugim. Cztery cele usytuowane są w jednym rzędzie na
południe od kościoła, w obniżeniu. Poszczególne obiekty reprezentują jeszcze formy
i budowę tradycyjne dla kongregacji, całość znajduje się od czasu opuszczenia tego
miejsca przez mnichów w 1940 r. w rękach prywatnych i w niemal niezmienionym
stanie.

c) Eremy w Kampanii, nacja Napoli
Rejon wokół Neapolu odznacza się najgęstszym rozmieszczeniem pustelni w całej
kongregacji, wszystkie sześć domów znajduje się w promieniu 50 km. Incoronata
(1577), pierwsza placówka w Kampanii, położona jest najdalej w głąb lądu, w diecezji
Benewentu. Erem San Salvatore leży na grzbiecie górskim na północny zachód od
Neapolu, Torre del Greco – na wysuniętym wzgórzu pasma Wezuwiusza, w odległości
jedynie 20 km od pustelni w Neapolu. Oba domy mają widok na Zatokę Neapolitańską.
Nola leży z kolei w głębi lądu na wyżynie koło Visciano. Placówka w Vico Esquense
mieści się na płaskowyżu powyżej Zatoki Sorrento, a Avvocato usytuowane jest
w ekstremalnych warunkach, w górach ponad Zatoką Salerno. Neapol był głównym
domem w Kampanii. W latach 1771–1837, pod naciskiem papieża Klemensa XIV, były
one połączone w niezależną kongregację kamedulską z siedzibą w Neapolu i dopiero
od 1837 r. znów zjednoczyły się z kamedułami Monte Corona. Po zniesieniu eremu
w Noli w 1993 r., ze względu na brak obsady oraz z powodu trudności gospodarczych,
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życie eremitów Monte Corona w Kampanii wygasło. Już w latach 1806–1807 zlikwidowano trzy domy (Incoronata, Vico Equense i Avvocata), Torre del Greco w 1867 r.,
a dom w Neapolu kongregacja utrzymała do 1962 r.
Pustelnie w Kampanii tworzą oddzielną grupę typologiczną w obrębie architektury
kongregacji. Poczynając od eremu neapolitańskiego, odznaczają się ściśle prostokątnym
rozplanowaniem, z prostymi rzędami cel i osiowym powiązaniem poszczególnych stref.
Wejście do klasztoru rozplanowane jest bez alei, w czterech przypadkach następuje
stycznie z boku. Furta nie leży na jednej osi z kościołem jak w innych regionach. Dla
kościoła klasztornego rozwinięto tu model korpusu krytego kolebkowo w połączeniu
z otwartymi niszami kaplic bocznych. Pomieszczenia gospodarcze i wspólne ujęto
w jednym wydłużonym trakcie bocznym.
Erem Incoronata stanowi formę przejściową pomiędzy wczesnymi założeniami
w środkowych Włoszech, widoczne są zwłaszcza paralele do Monte Conero II.
Położony był w lesistej, odosobnionej, wysokiej dolinie, obecnie pozostały po nim
tylko resztki fundamentów.
W Neapolu po raz pierwszy zastosowano w pełni jasny układ według geometrycznego porządku, z kościołem w centrum i po jednym oddzielnym trakcie cel po jego
lewej i prawej stronie (taki podział nie został już nigdy powtórzony) oraz wydłużonym
budynkiem wspólnym, stanowiącym przestrzenną klamrę pomiędzy tymi traktami
i element zamykający kompleks od strony grani górskiej. Dojście do eremu następuje
za pośrednictwem arkadowych podcieni na parterze domu gościnnego, a poprzeczna
rampa prowadzi do placu przed kościołem. Plany dla Noli wykonał o. Alessandro
Secchi. Po raz pierwszy osadzono tu trakt cel w osiowo-symetrycznym, geometrycznym powiązaniu z kościołem, a długi trakt pomieszczeń wspólnych zlokalizowano
z boku, przy brzegu zbocza. Dla Torre del Greco charakterystyczne jest włączenie
wcześniejszych budowli do kościoła i traktu pomieszczeń wspólnych; założenie dopełnia trójrzędowy trakt cel. Erem w Vico Equense reprezentuje schemat z traktem cel
poprzecznym wobec kościoła i długim blokiem pomieszczeń wspólnych, położonym,
jak w Neapolu, bezpośrednio za kościołem. Pustelnia w Avvocacie – w miejscu istnienia kultu maryjnego w grocie – już przed przybyciem kamedułów zamieszkiwana była
przez eremitów, a odznacza się ekstremalnym położeniem na występie skalnym 850 m
nad Zatoką Salerno, na wschód od Amalfi koło Maiori. Zespół składał się z kościoła na
skraju półki skalnej i równoległego traktu pomieszczeń wspólnych, za nimi znajdował
się zaś dwurzędowy trakt cel. Po zniesieniu eremu założenie to popadło w ruinę, przy
czym później odbudowano kościół i trakt dla pielgrzymów, które do dziś służą pielgrzymującym tu wiernym.
W przeciwieństwie do Incoronaty, gdzie położenie eremu poznać można jedynie
po resztkach fundamentów, pozostałe pustelnie w Kampanii w dużym stopniu zachowane są po dziś dzień. W Neapolu i Noli zamieszkiwane są przez członków innych
zakonów (brygidki w Neapolu i misjonarze ze Zgromadzenia Bożego Odkupienia
w Noli), Torre del Greco pozostaje w rękach redemptorystów, przy czym usunięto tam
całkowicie dawny trakt cel. W Vico Equense przed 100 laty kościół uległ zniszczeniu,
duży budynek wspólny przekształcono w hotel, z pozostawieniem części traktu cel.
W Avvocacie zniknął cały trakt cel.
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d) Pustelnie kamedułów Monte Corona nacji Polonia (Polska–Litwa)
Założenie w 1604 r. eremu Srebrnej Góry (Monte Argentino) na krakowskich Bielanach
oznaczało rozprzestrzenienie się kongregacji po raz pierwszy poza Italię. W konsekwencji ustanowiono w ciągu 116 lat w sumie siedem placówek, ostatnia taka próba,
podjęta ok. 1740 r. w Milatynie pod Lwowem, w krótkim czasie skończyła się niepowodzeniem. Jan Długosz chciał już w drugiej połowie XV w. osadzenia na Bielanach pod
Krakowem kartuzów, przedsięwzięcie to jednak się nie powiodło. Cztery z polskich
pustelni to fundacje szlachty (Bielany Wolskiego, Rytwiany Tęczyńskiego, Bieniszew
Kadzidłowskiego i Pożajście Paca), eremy w Warszawie i Wigrach to z kolei fundacje
królewskie. Obszar rozprzestrzenienia kongregacji rozciąga się na odległość 620 km,
przy czym erem podkrakowski jest wysunięty najdalej na południe.
Należy wyjść z założenia, że plany eremów przywiezione zostały z Italii, poświadczone jest ponadto zlecanie prac architektom pochodzącym z Włoch (Andrea Spezza
na Bielanach i Pietro Puttini w Pożajściu). Znaczącą rolę przy wznoszeniu i dalszym
rozwoju budownictwa zakonnego w polskich eremach odegrał kameduła o. Silvano
Boselli di Bergamo. Przebywał on od 1621 r. w podkrakowskich Bielanach, potem
w Rytwianach, później powrócił do Italii, następnie został powołany na zarządcę
gospodarczego przy budowie eremu na Kahlenbergu. W 1646 r. został wizytatorem
generalnym, a w 1653 r. przełożonym zakonu. W końcu przybył ponownie do Polski,
żeby zaangażować się w latach 1663–1664 na rzecz fundacji w Bieniszewie i Pożajściu.
Znakiem szczególnym polskich eremów jest osiowo-symetryczny układ wychodzący z centralnie położonego kościoła oraz blokowe ujęcie całości założenia. Rozwój
ku temu rozwiązaniu ma swoje początki w Italii, w architektonicznej koncepcji Monte
Giove (1608), a osiąga punkt szczytowy w Pożajściu. Pustelnię w Rytwianach (1617)
można uznać za wzorcową realizację co do surowości i racjonalności układu budowli
przy jednoczesnym ścisłym zachowaniu typowych dla zakonu norm planistycznych.
W placówkach w Krakowie-Bielanach, Warszawie i Pożajściu, ze względu na wpływ
fundatorów i sprowadzenie architektów spoza zakonu, doszło natomiast – zwłaszcza
w przypadku budynków kościołów – do poważnych odstępstw od zakonnego programu architektonicznego (zarówno co do rzutu, jak i co do barokowego wystroju
zewnętrznego). W Krakowie i Pożajściu połączono ponadto trakty pomieszczeń wspólnych z kościołem w monumentalny centralny blok z wewnętrznymi dziedzińcami.
W przypadku tych założeń można przenośnie mówić o odmianie Escorialu – schematu budowli klasztornej dla zakonu eremickiego. Znajduje tu modelowe zastosowanie decydująca dla barokowego pojmowania przestrzeni idea osiowości: front kościoła
nie tylko dominuje nad reprezentacyjnym placem, ale także stanowi punkt odniesienia
dla całego założenia. Oba eremy są dla Polski i Litwy narodowymi pomnikami sztuki
budowniczej. Sześcioboczny centralny rzut kościoła w Pożajściu jest w ogóle w skali
międzynarodowej przypadkiem wyjątkowym. Kolejnym wyróżnikiem polskich eremów są dwuwieżowe fasady kościołów, zrealizowane wszędzie poza Rytwianami, do
tego dochodzą jeszcze oddzielne wieże zegarowe w traktach cel w Pożajściu i w Wigrach.
Eremy w Warszawie, Bieniszewie i Wigrach były z początku budynkami drewnianymi, zastępowanymi stopniowo przez murowane; Szaniec przez całe 99 lat swego
istnienia pozostał zespołem budowli drewnianych.
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Eremy na Bielanach, w Warszawie i Pożajściu położone są na skraju dużych miast,
Rytwiany, Bieniszew i Szaniec w lesistej okolicy, w Wigrach klasztor znajduje się na
niewielkim półwyspie, otoczony przez wody jeziora. Cele we wszystkich polskich
pustelniach zbudowano według ogólnozakonnego modelu ze środkowym korytarzem,
jednak poszczególne wymiary pomieszczeń są nieco większe niż w Italii.
Poza dwoma jeszcze zamieszkanymi eremami na Bielanach i w Bieniszewie oraz
całkowicie niezachowaną pustelnią w Szańcu, pozostałe założenia istnieją w swych
zasadniczych częściach.
Szczególnym osiągnięciem zakonu jest ponowne zasiedlenie i odbudowa pustelni
w Bieniszewie, z pierwotnego założenia pozostał tylko kościół i środkowa część traktu
bramnego, wszystko inne zostało zbudowane od nowa w drugiej połowie XX w.
Również kompleks w Wigrach stał się wielkim projektem rekonstrukcyjnym, tym
razem państwowych służb ochrony zabytków, z dostosowanym do zasobu historycznych budynków nowym, turystycznym wykorzystaniem. Erem w Warszawie jest
w samym swym rdzeniu (kościół i trakt cel) dobrze zachowany, jednak całkowicie
obudowany elementami nowego kompleksu kampusu uniwersyteckiego. Rytwiany
i Pożajście zachowały się jako odrestaurowane wydzielone kompleksy, lecz z traktami
cel o znacznym stopniu zniszczenia.

e) Eremy kamedułów Monte Corona nacji Austria/Ungheria
(Austria, Węgry i Słowacja)
Pustelnia na Kahlenbergu powstała dwadzieścia lat po pierwszej fundacji w Polsce
jako miejsce zatrzymania w podróży do Włoch. Fundatorami byli cesarz Ferdynand II
i jego małżonka Eleonora Gonzaga (która w 1644 r. ufundowała kolejny klasztor
eremicki – „pustynię” karmelitów bosych w Mannersdorfie). Eremy na Słowacji
(dawne Górne Węgry), Nitra i Czerwony Klasztor (Červený Kláštor), ufundowane
zostały przez biskupów z Nitry, a Landsee i Majk – przez szlachecki ród Esterházych.
Rozprzestrzenianie się austro-węgierskich domów nastąpiło na obszarze 360 km,
z Kahlenbergiem i Landsee na zachodzie oraz Czerwonym Klasztorem na wschodniej
Słowacji, nad granicą z Polską. Odległość Kahlenbergu od Monte Corona w środkowych Włoszech wynosi 640 km, do Bielan pod Krakowem – 325 km.
Poczynając od eremu na Kahlenbergu w Wiedniu (1628), założenia planistyczne
tych placówek są wariacjami bazującymi na wcześniejszych realizacjach polsko-włoskich. Kahlenberg stanowi odmianę planu Rytwian, jednak z fragmentarycznym
rozwiązaniem części wejściowej i z dziedzińcowym rozszerzeniem środkowej wolnej
przestrzeni w trakcie cel. W Nitrze na Słowacji (1692) ten schemat kompozycyjny
został wykorzystany w układzie tarasowo zróżnicowanym co do wysokości, z dziedzińcem wejściowym w kształcie litery U i kościołem wsuniętym w dwudzielny
czterorzędowy trakt cel. Spiętrzenie jest cechą wyróżniającą Nitrę na tle architektury
kongregacji. Landsee, wizualnie wieńczące szczyt górski, jest przykładem niewielkiego
eremu z dwurzędowym traktem cel za kościołem, wyróżnia się położonym z boku
u-kształtnym traktem wspólnym. Czerwony Klasztor (1705), na granicy polsko-słowackiej, jest przypadkiem wyjątkowym, a to ze względu na adaptację dawnej kartuzji,
z przekształconymi starszymi partiami założenia opuszczonego przez kartuzów już
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w 1567 r. Najściślej przestrzegano reguł dotyczących architektury zakonnej w najpóźniej założonej placówce w Majk (Węgry, 1734). Plan ujawnia w pełni regularny
układ z blokowym ujęciem budowli. Erem odznacza się jasną strukturą, z dziedzińcem
przednim w kształcie litery U i przylegającym do niego traktem cel, w który wsunięty
jest kościół. Do zaplanowania Nitry i Majk zatrudniono dwóch znanych architektów
doby baroku (Domenico Martinelli i Franz Anton Pilgram).
Włoski kameduła o. Silvano Boselli di Bergamo odegrał nie tylko w Polsce istotną
rolę, przysłużył się też znacznie długotrwałej budowie na Kahlenbergu. Z kolei w Majk
był czynny jako organizator budowy Lázlo Radossányi, węgiersko-niemiecki wikariusz
generalny zakonu.
Kościoły w Kahlenbergu, Nitrze i Landsee są wariacjami nawiązującymi do podstawowych modeli włoskich i co do wymiarów trzymają się przepisów zakonnych.
W Czerwonym Klasztorze przejęto dawny kościół kartuzów, po czym go odpowiednio
zaadaptowano – powstały chór zakonny za ołtarzem głównym, zakrystia i kapitularz
jako pomieszczenia flankujące prezbiterium, oraz nowa wieża. Wyjątkiem jest kościół
w Majk, z przestrzenią centralną w kształcie wydłużonego owalu i dołączoną partią
chórową o formie typowej dla architektury kongregacji.
Wszystkie pięć eremów kamedulskich, pustynia karmelicka w Mannersdorfie oraz
dziewięć kartuzji mieszczące się w krajach austriackich uległy kasacie za panowania
Józefa II, w 1782 r. Kahlenberg przekształcono w prywatną osadę Josefsdorf, budynki
w następnych stuleciach wielokrotnie przebudowywano, przekształcano, częściowo
wznoszono na nowo. Do dziś zachował się zredukowany kościół oraz pojedyncze,
silnie zmienione domki pustelnicze. W Nitrze mamy obecnie tylko część zupełnie
przebudowanego budynku foresterii (domu dla gości) oraz resztki murów kościelnych,
teren uległ przekształceniu wraz z pojawieniem się współczesnych zabudowań kliniki,
pozostałości traktu cel poddane zostały w ostatnich latach badaniom architektonicznym.
Z Landsee ostały się nieliczne resztki murów na zalesionym szczycie „góry klasztornej”,
forma założenia została jednak w ostatnich latach uwidoczniona dzięki przeprowadzeniu pomiarów i rekonstrukcji w postaci modelu.
W Majk po zniesieniu eremu kościół zburzono z wyłączeniem wieży, resztę założenia utrzymano w niezmienionym stanie przy nadaniu nowych, dostosowanych funkcji,
dzięki czemu daje ono dobre pojęcie o kształcie eremu z późnego okresu rozwoju
architektury kongregacji w XVIII w. Również w Czerwonym Klasztorze zachowała się
większość budowli, z wyjątkiem kwartału cel, po którym pozostały tylko fundamenty.
Założenie to stanowi interesujący i wiele mówiący przykład zarówno średniowiecznej
architektury kartuzji, jak i nowożytnych rozwiązań stosowanych przez kamedułów.

f) Erem Nuestra Señora Santa Maria de Herrera w Hiszpanii
Po pierwszej próbie osadzenia kamedułów w Hiszpanii, zakończonej niepowodzeniem
w końcu XVI w. (z tego czasu pochodzi malowidło Alegoria zakonu karmelitów pędzla
El Greca), założenie eremu w Herrerze w XX w. okazało się udanym wkroczeniem
zakonu do kolejnego kraju poza Italią, a także na obszar hiszpańskojęzyczny.
Budynki eremu znajdują się na miejscu skasowanego w 1835 r. klasztoru cystersów
Santa Maria de Herrera, istniejącego od 1180 r., a z którego przetrwały tylko korpus
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główny oraz ruiny. Klasztor, utrzymany w tradycji budownictwa cysterskiego, miał
wirydarz w centrum krużganków, orientowany kościół przy skrzydle południowym,
kapitularz i dormitorium w skrzydle wschodnim, wysunięte na kształt palców refektarz
i kuchnię – w północnym, oraz pomieszczenia dla braci i konwersów – w zachodnim.
W 1895 r. klasztor przejęli karmelici bosi, którzy chcieli tam urządzić swoją „pustynię”.
Stojące jeszcze wtedy budynki konwentu zostały prowizorycznie zaadaptowane, nie
doszło jednak do dalszej rozbudowy do typowego dla tego zakonu desierto, z celami dla
pustelników.
W 1923 r. klasztor został pozyskany przez kongregację Monte Corona, a następnie
rozbudowany do eremu. W korpusie klasztoru cysterskiego znajdują się – zgrupowane
wokół centralnego dziedzińca – pomieszczenia wspólne i gospodarcze, od wschodu
przylega jednopoziomowy trakt cel złożony z domków eremitów. Nakładanie się
brył o różnej skali i różnych cechach stylowych tworzy urozmaiconą całość i nastrój
przemawiający do odbiorcy. Półotwarta przestrzeń dziedzińca na miejscu pierwotnego
wirydarza stanowi centrum całego założenia. Po południowej stronie leży otwarty
plac i – nieco wyżej – nowo zbudowana furta, do której dociera się od ulicy za
pośrednictwem wytyczonej przez kamedułów alei. Stronę zachodnią stanowi potężna
trójkondygnacyjna elewacja dawnego domu braci, stronę północną akcentują silnie
rozczłonkowane szczyty fasad kościoła i kapitularza (dawniej refektarz i kuchnia) oraz
przyłączonej przysadzistej wieży narożnej, a od wschodu dziedziniec ograniczają trakt
cel z dwoma portalami wejściowymi i pozbawionymi otworów bocznymi ścianami
pierwszych domków pustelniczych. Kościół pomieszczono w punkcie centralnym,
w zaadaptowanym refektarzu cystersów. Trakt cel składa się z 12 domków w trzech
rzędach, skomunikowanych poprzez dwie dróżki, skala odpowiada normom przyjętym w kamedulskiej kongregacji. Ogólny wyraz jest wyjątkowy na tle budownictwa
zakonu, a to poprzez kombinację fragmentów klasztoru cenobickiego wykorzystanych
na potrzeby wspólne z dobudowanym traktem cel odpowiadającym już tradycji kongregacji, pod tym względem może być postawiony w linii rozwojowej wiodącej od
eremów w Wenecji i Czerwonym Klasztorze.

g) Amerykańskie pustelnie w Stanach Zjednoczonych, Kolumbii i Wenezueli
Amerykańskie eremy otwierają zupełnie nowy rozdział w budownictwie kamedułów
kongregacji Monte Corona.
Już założyciel kongregacji, Paweł Giustiniani, nosił się w XVI w. z myślą o propagowaniu życia eremickiego według wskazań św. Romualda w „Indiach”, mowa o tym
w niektórych listach z ok. 1520 r., przy odchodzeniu z Camaldoli czekał on w zasadzie
na znak Boży, aby poczuć się tam posłanym. Kolejna próba osadzenia kongregacji
w Ameryce, podjęta przez polskiego przełożonego o. Bogumiła, skończyła się w 1909 r.
niepowodzeniem. Dopiero 50 lat później udało się kongregacji założenie placówki
w Nowym Świecie.
Holy Family Hermitage w Bloomingdale (Ohio) w Stanach Zjednoczonych
stał się pierwszym miejscem osiedlenia się członków kongregacji poza Europą.
Kameduli przybyli do Stanów Zjednoczonych już w 1959 r.; po etapie przejściowym
w McConnelsville, wzniesiono w latach 1966–1970 erem na wzgórzach w rolniczej
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okolicy ok. 80 km na zachód od Pittsburga. Tutaj pierwszy raz zakon odszedł zupełnie
od sprawdzonych wzorców swojego budownictwa. Za wzór posłużył tu najwyraźniej
wzniesiony niedługo wcześniej w Big Sur w Kalifornii klasztor (Immaculate Heart
Hermitage) kamedułów benedyktyńskiej kongregacji z Camaldoli.
Według planów amerykańskiego architekta Richarda Kanoskiego zrealizowano
koncepcję koncentrycznie ujętego, kolistego założenia z ośmiobocznym kościołem
centralnym w środku. Po stronie wejścia znajduje się dom gościnny i pomieszczenia
wspólne (Common House). Trakt cel, z dziewięcioma domkami leżącymi jeden za
drugim po diagonali, właściwie półkoliście ujmuje kościół i jest od niego oddzielony
poprzez parkowy teren zieleni. Dla budynków wypracowano całkiem nowe typy
rzutu, wykorzystano nowoczesne techniki, a wyraz całości odpowiada amerykańskim
gustom z lat 60. XX w. Miejsce posadowienia klasztoru sprawdziło się i całe założenie
znajduje się dziś w dobrym stanie. Natomiast jego forma, odpowiadająca specyficznym
warunkom powstania, okazała się niemożliwa do dalszego rozwoju i nie mogła stanowić wzoru do naśladowania w następnych placówkach, w Ameryce Południowej.
Dwie placówki w Kolumbii, w okolicy Medellin (prowincja Antioquia) ukazują
inną formę rozwojową. Erem Nuestra Señora de la Candelaria w Envigado zasiedlono
w 1969 r. Ze względu na rozrastanie się miasta Medellin, szczupłość miejsca i brak
podstaw życiowych porzucono pierwotne miejsce już po 24 latach i przeniesiono się
do położonego wyżej Santa Rosa de Osos, na północ od Medellin. Koncepcja Envigado
wywodzi się od ówczesnego generała kongregacji, pochodzącego z Hiszpanii, wzoruje
się znów na klasycznych zasadach obowiązujących budownictwo zakonu, z blokowo
ujętym i regularnym założeniem, złożonym z kościoła, sąsiadujących z nim bloków
pomieszczeń wspólnych i położonych za nimi uszeregowanych w rzędy 12 domków
pustelniczych. Erem wzniesiono na zboczu, z pustaków budowlanych, co zgodne
było z prostymi, dostępnymi na miejscu możliwościami technicznymi i zapewniło
też dobre wpasowanie się w krajobraz. Innowację stanowią cele z loggią wejściową
otwartą na ogród, wywodzącą się z lokalnej tradycji budowy domów i sprawdzającą
się doskonale w tamtejszym klimacie. Kościół został pomyślany jako prosta podłużna
budowla z dwoma aneksami na kapitularz i zakrystię, przy czym umiejscowienie chóru
zakonnego za ołtarzem odpowiada tradycyjnemu dla kościołów kamedulskich podziałowi przestrzeni. Oszczędność form eremu wzniesionego przy użyciu współczesnych
środków pasowała do ideału ubóstwa kultywowanego w zakonie i włączała się naturalnie w lokalny kontekst. Po odejściu mnichów budynki zachowano, użytkowane są od
tamtej pory jako szkoła.
Erem Santa Cruz w Santa Rosa odznacza się nowatorską koncepcją, wywodzącą
się z planów brata Andresa Londona (1925–2000), pracującego pod kierunkiem legendarnego polskiego przeora o. Piotra Rostworowskiego. W 1993 r. mnisi wprowadzili
się do klasztoru położonego na wysokości 2700 m na wzgórzystym płaskowyżu, gdzie
warunki wyznacza surowy, zimny klimat z częstymi deszczami.
Schemat założenia zdecydowanie odbiega od tradycyjnych wzorów i wykazuje
nietypowe dla kongregacji formy mieszane, poniekąd przypominające kartuzję.
Kompleks, o ścisłych podziałach, przywodzi na myśl fort – rodzaj budowli obronnej
przeciw złodziejom, dość częstej w Kolumbii. Prostokątne założenie podzielone jest na
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strefy, a składa się z zewnętrznego dziedzińca z furtą, domem dla gości i budynkiem dla
aspirantów od wschodu, centralnego zespołu z kościołem na planie krzyża, flankowanym przez dwa budynki wspólne oraz z wewnętrznego traktu cel, na planie litery U,
od południa, zachodu i wschodu. Łącznikiem między nimi, osłoniętym przed czynnikami atmosferycznymi, jest prosty ciąg arkad obiegający całość założenia. Ten przypominający krużganki element jest wyjątkowy na tle całej architektury kamedulskiej,
jej uświęconym tradycją normom obcy jest taki wtręt „cenobicki”. Wnętrze kościoła
to prosta sala, z chórem zakonnym umieszczonym, niezgodnie z historycznymi wzorcami, naprzeciw ołtarza, zakrystię dobudowano za ołtarzem, a w dwóch dobudówkach
znajdują się boczna kaplica dla gości i kapitularz. Pomieszczenia wspólne oraz cele
ukształtowano na podobieństwo tych z Envigado. Cele wraz z ogrodami są pod względem powierzchni znacznie mniejsze niż europejskie. Erem utrzymany jest w jednolitej
stylistyce, na którą wpływa fakt wzniesienia budynków z pustaków budowlanych.
Najnowsza placówka zakonu, w Wenezueli, jest klasztorem córką placówek kolumbijskich, wznoszonym od 1998 r. Na teren pod budowę wybrano działkę o wyjątkowo
ładnym położeniu na uskoku nad sztucznym jeziorem w Pregonero (stan Tachíra), na
zachodzie Wenezueli. Sporządzenie pierwszych planów powierzono mnichowi z Santa
Rosy, lecz projekt jego autorstwa nie został przyjęty przez przełożonych zakonnych. Ze
względu na moje wcześniejsze teoretyczne zainteresowania architekturą kamedulską
oraz praktyczne doświadczenie przy budowie klasztoru w Austrii kongregacja powierzyła mi w 1998 r. wykonanie planów eremu Santa Maria de los Angeles. Kierownictwo
zakonu sporządziło dokładny plan prac budowlanych, od 2000 r. stopniowo wcielany
w życie. Mój projekt trzyma się, w przeciwieństwie do poprzedzających go rozwiązań
amerykańskich, zasad uznawanych w kongregacji, sprawdzonych w historycznym
rozwoju eremów w Europie, pod względem technicznym jest natomiast w pełni
dostosowany do miejscowych warunków i współczesnych możliwości. Wybrana koncepcja kompozycyjna ma analogię w założeniu Monte Porzio Catone (1608), autorstwa
architekta zakonnego Alessandra Secchiego. Wychodząc od obranego kierunku dojścia
do klasztoru oraz od orientacji kościoła – aleja prowadząca do wejścia, dziedziniec
przedni (foresteria) w kształcie litery U oraz kościół położone są na osi. Dostosowanie
do wzgórza wyznacza skok wysokości pomiędzy dziedzińcem a placem przed kościołem, wyrównany dwubiegowymi schodami. Kościół jest punktem skupiającym uwagę
w obrębie założenia. Jego plan respektuje tradycyjne wzory, jest to podłużna budowla
z dobudowanymi po obu stronach przestrzeniami na kaplice boczne, zakrystię i kapitularz. Po stronie północnej usytuowana jest dzwonnica, w przestrzennym związku
z traktem cel. Dwa budynki wspólne (kuchnia z refektarzem i infirmeria) oraz trakt
cel położone są poprzecznie wobec osi kościoła. Biblioteka stanowi południowy
pendant do bloku kuchennego, tak że kościół ujęty jest z dwóch stron, symetrycznie
wobec frontu. Układ bloków pomieszczeń wspólnych tworzy obok kościoła zbliżoną
do placu wolną przestrzeń, a zewnętrzny bieg krawędzi budynków leży w jednej linii
z traktem cel. Trójrzędowy trakt z 12 domkami pustelniczymi zajmuje całą północną
płaską powierzchnię, przy czym cele zorientowane są ku kościołowi. Z dróżek prowadzących do pustelni patrzy się ku północy na wyniosłą panoramę gór w tle. Cele, jak
w Kolumbii, są wyposażone w loggię. We współpracy z doświadczonym architektem
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wypracowano zastosowanie cegły glinianej w połączeniu z konstrukcją betonową
odporną na trzęsienia ziemi. Mnisi mogli wprowadzić się tu w 2006 r., obecnie gotowa
jest podstawowa struktura, przy czym środkowy rząd cel i kościół klasztorny znajdują
się jeszcze w stanie surowym, mają być stopniowo wykańczane, w zależności od możliwości finansowych.

zasady i części składowe architektury
kongregacji monte corona
Z jednej strony nowe założenie klasztorne obowiązują określone wytyczne wynikające
z zakonnego programu budowlanego, z drugiej strony dostosować się trzeba do zastanej topografii terenu. Wszystko zaczyna się od wyboru dogodnego miejsca, z uwzględnieniem szerszego kontekstu krajobrazowego i samej działki budowlanej. Wszędzie
ma być zachowany skorupowy schemat klauzury z odpowiednim podziałem na strefy,
począwszy od zewnętrznej, po wewnętrzną klauzurę z traktem cel w centrum. Nie
ma ogólnie obowiązującego, generalnego planu, lecz statuty zakonne zawierają jasne
wytyczne co do kształtu poszczególnych obszarów. Dzięki temu możliwa jest zarówno
wielka jednolitość, jak i różnorodność w elastycznym dopasowywaniu się do różnych
sytuacji.
Samo położenie eremów jest wyraźnie określone w konstytucjach. Zawsze starano
się o miejsca odosobnione, izolowane, gdzie można było zapewnić odpowiednie
warunki dla klauzury.
W odróżnieniu od Camaldoli, położonego na wysokości 1100 m n.p.m., zwykle
kameduli woleli niższe miejsca o łagodniejszym klimacie. I tak, w Europie 14 domów
leży poniżej 300 m n.p.m., 12 – pomiędzy 300 a 500 m, 4 – pomiędzy 500 a 750 m,
4 kolejne – pomiędzy 750 a 1100 m. Mnisi upodobali sobie wzniesienia, płaskowyże,
grzbiety i szczyty górskie. Aż 18 pustelni należy do tej kategorii, uwagę zwracają założenia na szczytach gór i wzgórz (Monte Corona, Monte Conero, Monte Rua, Neapol,
Torre del Greco, Monte Giove, Kahlenberg, Landsee i San Genesio).
Wszystkie wczesne pustelnie z czasów Pawła Giustinianiego, Grotte, Monte Cucco
i San Leonardo, a także Monte Conero I, znajdują się – w związku z poprzedzającymi
je budowlami eremickimi – na dzikich, skalistych terenach, a po części wywodzą się
z osiedlania się w jaskiniach.
Podstawowe dla rozwoju typologii budowli kamedułów Monte Corona założenia w Monte Corona i Monte Rua – wolne naśladownictwa wzorów czerpanych
z pustelni w Camaldoli – swoimi zakrzywionymi rzędami cel dopasowują się do
zastanej topografii zboczy wzniesień, we wszystkich późniejszych eremach starano się
poprzez niwelacje i wznoszenie murów oporowych tworzyć wielkopowierzchniowe
płaskie place pod budowę ortogonalnych struktur. Często las odgrywa znaczącą rolę
jako odgraniczenie klauzury, jak w Rytwianach czy Bieniszewie. Formą szczególną jest
pustelnia na wyspie, jak San Clemente w Wenecji, albo na półwyspie, jak Wigry leżące
nad jeziorem o tej samej nazwie. Rozliczne eremy mają dostęp do morza, jak np. domy
w Kampanii (cztery), w Wenecji, oraz w Monte Conero.
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Cztery pustelnie położone są na lekkich wzniesieniach, sześć na płaskim terenie.
Umiejscowienie Czerwonego Klasztoru i Herrery w dolinach to wyjątek od reguły
i wynika z preferencji poprzednich właścicieli przejętych budowli, odpowiednio kartuzów i cystersów.
Eremy zakładano zawsze w stosownej odległości od osad i miast, niektóre domy
ulokowano jednak świadomie w bezpośrednim powiązaniu z dużą miejscowością,
jak Monte Rua koło Padwy, Neapol, Tuscolano koło Rzymu, Tizzano koło Bolonii,
Bielany koło Krakowa, Kahlenberg koło Wiednia, Warszawa, Pożajście koło Kowna
i San Genesio koło Mediolanu.
Dla planów założeń czynnikiem decydującym jest skorupowa budowa klauzury,
począwszy od wyboru odosobnionej lokalizacji eremu, oddalonej od innych osad
i chronionej przed gwarem i wglądem obcych. Naturalną osłonę zapewnia topografia
terenu (wzniesienie itp.), czasem las. Obszar eremu odgranicza zewnętrzny mur klauzury, za murem ciągnie się pas pusty, otaczający budynki, użytkowany jako las, łąka lub
ogród.
Zasadniczo występuje w pustelniach stopniowanie wydzielania klauzury pod postacią klauzury zewnętrznej z furtą, domem dla gości i dziedzińcem przednim, następnie
kościołem jako elementem łączącym, za nim zaś wewnętrzną klauzurą wraz z pozostałymi budynkami wspólnymi i traktem cel. Jak w Camaldoli, tak i we wczesnych
pustelniach kamedułów Monte Corona układ tych elementów jeden za drugim jest
czysto addytywny, pozbawiony określonego geometrycznego porządku. Następnie
zyskał on walor wyraźnego ciągu przestrzennego, opierającego się na zasadach osiowości i symetrii.
We wszystkich pustelniach wielką wagę przywiązywano do ukształtowania strefy
wejściowej i furty, dających kontrolę nad przejściem ze świata zewnętrznego do eremu
(wejścia boczne i gospodarcze potraktowane są zdecydowanie jako podrzędne).
Decydujące części składowe zespołów klasztornych:
• aleja prowadząca do wejścia (tzw. szyja) i furta
• dziedziniec przedni z zewnętrzną klauzurą, dom dla gości
• kościół klasztorny ze specjalnym układem ołtarza i chóru zakonnego, nawy i kaplic,
zakrystii i kapitularza
• trakt cel z charakterystycznymi dróżkami i domkami pustelniczymi
• kuchnia, refektarz, pralnia i budynki gospodarcze
• pomieszczenia dla chorych, biblioteka
• belweder i punkty widokowe
• cmentarz
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Pustelnie i architektura zakonu
kamedułów w pierwszej połowie
XVII wieku, w świetle nowych badań
maria brykowska
Wydział Architektury PW

W

ydaje się, że obszerna literatura na temat rozplanowania i architektury eremów
kamedulskich – oparta na materiałach archiwalnych oraz studiach z autopsji
i porównawczych – nie wyczerpuje jeszcze wszystkich problemów. Obecnie zamierzam odpowiedzieć na niektóre pytania, uwzględniając ustalone w publikacjach fakty
oraz nowe, własne badania i interpretacje, istotne dla procesu budowlanego – realizacji programu oraz rozplanowania eremów i architektury kościołów kamedulskich.
Wnioski z badań opieram m.in. na znanym, lecz niewykorzystanym w pełni rękopisie
uczestnika wydarzeń o. Placyda Perusini (Vibi) z Perugii i publikowanych źródłach
poświęconych okolicznościom fundacji i początkom budowy eremów włoskich i polskich kongregacji Monte Corona w pierwszej połowie XVII w., a także na wykonanych niegdyś badaniach we Włoszech1.
Znaczące naukowe badania nad eremami i architekturą kamedułów w oparciu
o materiały źródłowe i analizę architektury rozpoczął Adam Małkiewicz w opracowaniu monografii eremu i kościoła na krakowskich Bielanach, wskazując istotne problemy badawcze, w tym przede wszystkim wpływ reguły i władz zakonu na program,
rozplanowanie pustelni, formy architektury, jej genezę i wystrój oraz rolę fundatora,
architekta i wykonawców2. Ten ostatni temat poruszyłam w rozprawie doktorskiej,
1 Biblioteka XX. Czartoryskich (dalej: BCzart.) 3146, Opus P.P. Placidi Perusini…, rkps przed 1652; za
tłumaczenie winna jestem wdzięczność o. Leonardowi Tatarze z Kęt. Por. źródła drukowane: Zarewicz
1871; Mittarelli, Costadoni 1764; Lugano 1908 (nt. eremów polskich od s. 320). W 1972 r. zapoznałam się
z pierwszym eremem zakonu kamedułów w Camaldoli k. Arezzo: Monastero Fontebono, i oddalonym
o 2,76 km Sacro Eremo (Guida di Camaldoli, [Genova 1972]) oraz (czynnym) Sacro Eremo Tuscolano,
k. Frascati. W 1975 r. odwiedziłam macierzysty klasztor kongregacji w Monte Corona k. Perugii i w okolicy Neapolu – w Visciano, czynną pustelnię Nola.
2 Małkiewicz 1962, s. 143–183.
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w 1966 r. w rozdziale: „Rola zakonu, fundatora i architekta w ewolucji budownictwa
sakralnego”3. Według klucza „procesu inwestycyjnego” wykłady z dziejów architektury
prowadził Witold Krassowski (a potem Maria Brykowska) na Wydziale Architektury
Politechniki Warszawskiej Natomiast Adam Miłobędzki rozwinął i uzasadnił wpływ
uczestników realizacji budowy: fundatora, architekta, wykonawców i zakonu na ostateczną formę dzieła4. Temat procesu budowlanego w XVII w. poruszył Kajetan Klimas
w pracy doktorskiej obronionej w 2006 r. na Politechnice Krakowskiej5, a w 2007 r.
w Lublinie odbyła się sesja naukowa zatytułowana „Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej”, z referatami m.in. Zbigniewa Bani (rola fundatora w procesie budowy) i Karola
Guttmejera (na przykładzie fundacji zakonu kamedułów)6.
Dalsze oryginalne prace koncentrowały się na bardziej szczegółowej problematyce
historycznej, architektonicznej i artystycznej poszczególnych pustelni; o eremie na
Bielanach krakowskich znacznie wzbogaciły naszą wiedzę opracowania: Wojciecha
Kreta, Jacka Gajewskiego i kolejne publikacje Adama Małkiewicza7. Równocześnie
Maria Brykowska opracowała dwie kolejne fundacje zespołów kamedulskich
– w Rytwianach i na Bielanach warszawskich, na podstawie badań historyczno-architektonicznych oraz w oparciu o przepisy budowlane i analizę porównawczą
z eremami włoskimi w Camaldoli i Tusculano8; Ryszard Brykowski przedstawił erem
na Kahlenbergu w Wiedniu w świetle powiązań z polską historią9. Badania wykonane
przez autorkę we Włoszech – w Monte Corona, Noli i w Neapolu (1975) – nie zostały
dotąd opracowane w całości, ale w 1982 i 2001 r. ukazały się w druku dwie istotne
ilustracje i informacje: plan eremu w Noli zrealizowany według projektu o. Alessandra
Secchiego i widok ołtarza głównego w kościele kamedułów w Neapolu, przypisywany
projektowi architekta Domenica Fontany10.
W 2001 r. odbyło się sympozjum naukowe w Rytwianach11, a w 2005 r. – sesja
naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim związana z obchodami 400-lecia eremu
3 Brykowska 1966. Temat eremów kamedulskich opiera się na własnych badaniach w terenie, na ww. źródłach drukowanych, a także na pracach: Małkiewicz 1962 i Katalog zabytków, z. 11: Powiat sandomierski,
s. 41–47 (tu: plan Rytwian – rys. M. Brykowska).
4 Miłobędzki 1980, s. 37–39.
5 Klimas 2013, s. 323–356: por. problem rewaloryzacji d. pustelni, m.in.: Brykowska 2013, s. 51–60.
6 Bania 2007, s. 7–13; Guttmejer 2007, s. 55–105.
7 Kret 1967, s. 25, 26, 33, 36–38, 45–46; Małkiewicz 1971, s. 202–205; Małkiewicz 1972, s. 83–108; Gajewski
1976, s. 374–377.
8 Brykowska 1974, s. 225–246; Brykowska 1982a. W 1986 r. podczas warsztatów w Wigrach organizowanych
cyklicznie przez warszawską Akademię Sztuk Pięknych we współpracy z Wydziałem Architektury PW,
dwa referaty poświęcono m.in.: dziejom pustelni (M. Brykowska) i konserwacji kościoła (B. Urbanowicz).
W pracy, którą złożyłam do druku w Suwałkach, pt.: Model architektoniczno-przestrzenny w przepisach
i praktyce kamedułów, wykorzystałam tylko część materiałów z ZAP WA PW i IS PAN.
9 Brykowski 1983, s. 59–61.
10 Za otrzymane materiały jestem winna podziękowanie: o. Winifredowi z Tusculano i Don Marino z Noli
(Polakowi). Por. Brykowska 1974, s. 227–230; Brykowska 1982a, il. 37 (podpis wg odręcznej informacji na
fotografii ołtarza); Brykowska 1982b, s. 53.
11 Brykowska 2001, s. 39–58. Na sympozjum podsumowano stan wiedzy nt. dziejów eremu, architektury
i konserwacji przed nowymi zadaniami – odbudowy i adaptacji zespołu do celów współczesnych.
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Monte Argenteus12 – oba spotkania wykazały znaczący postęp w badaniach nad architekturą i sztuką zakonu kamedułów w Polsce.
Ostatnio doczekaliśmy się niezwykle szczegółowej monografii na temat dziejów,
założeń i architektury kamedułów całej kongregacji Monte Corona – w tym eremów
polskich, opracowanej przez Matthiasa Mulitzera, architekta z Wiednia, projektanta
współczesnych pustelni i badacza ich dziejów i architektury13; opracowano też kilka
cennych książek i przewodników popularnonaukowych nt. eremów polskich14.
Po tym krótkim przeglądzie stanu badań nad architekturą kamedułów kongregacji
Monte Corona, pragnę uzupełnić interpretację źródeł i zaprezentować wnioski do
genezy architektury na tle przebiegu procesu budowlanego podczas realizacji eremów
w pierwszej połowie XVII w.
* * *
Nie ma wątpliwości, że zarówno dawniej, jak i współcześnie nową budowę rozpoczynano z inicjatywy inwestora; wykształceni fundatorzy z kręgów elity, jak królowie i możnowładcy, uważali – zgodnie z doktryną starożytnych – że „działalność
budowlana wyróżniała wybitne jednostki”, a jej celem były „ozdoba kraju, sława rodu
i chwała cnót fundatora”15. Natomiast o wyborze lokalizacji eremu decydowali sami
zakonnicy, kierując się wymaganiami reguły kamedułów i tradycji zakonu. Wybierano
teren w otoczeniu lasu, o bogatej konfiguracji lub na krawędzi skarpy rzecznej, jak np.
w przypadku lokalizacji dwóch pustelni, o milę oddalonych od Krakowa (potwierdzonej planem z 1797 r.) i pod Warszawą (na rycinie J. Wilkoszewskiego z ok. 1791 r.)16.
W 1602 r. marszałek wielki koronny Mikołaj Wolski podczas pobytu we Włoszech,
m.in. w eremach w Neapolu i w Monte Corona, podjął decyzję o fundacji pustelni
dla zakonu kamedułów w Polsce. W 1603 r. przybyli do Polski trzej kameduli, którzy
wybrali na lokalizację pustelni miejsce górzyste, odosobnione, wśród lasów, w sąsiedztwie rzeki i wsi Bielany. Następnie spisano akt fundacyjny, w którym kasztelan wojnicki Sebastian Lubomirski (7 IV 1603) i marszałek wielki koronny Mikołaj Wolski (22
II 1604) przekazali las i wsie na potrzeby eremu; niedługo potem, 10 kwietnia 1604 r.
Wolski wystąpił – z popierającym listem Zygmunta III – o zatwierdzenie fundacji
przez władze zakonu w Monte Corona, a 21 czerwca 1604 r. o pozwolenie na budowę
do miejscowego ordynariusza, biskupa Bernarda Maciejowskiego17.

12 Wyniki sesji opublikowano w: „Folia Historica Cracoviensia” 11 (2005) oraz „Krakowska Teka Konserwatorska” 8 (2010); wyniki badań będą cytowane w dalszych przypisach.
13 Mulitzer 2015; z autorem od 1994 r. prowadzę wymianę materiałów i współpracę, za co winna mu jestem
serdeczne podziękowanie.
14 Florkowska, Florkowski 2005; Graboś, Sikora 2002; Koralewski 2012, s. 34–100 i in.
15 Por. przyp. 4.
16 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), sygn. 320-136, Bielany pod Krakowem, sytuacja 1797;
Gabinet Rycin BUW (dalej: Gab.Ryc.), zb. Król. P. 177, nr 249, Mappa Bielan przy Warszawie. Por.: Reguła
Ś. Benedykta 1912, s. 13; Skawiński 2001, s. 10–38.
17 Zarewicz 1871, s. 22 i nn.; Małkiewicz 1962, s. 113nn.; Małkiewicz 1972, s. 83–108.
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Za przykładem marszałka poszedł wojewoda lubelski Gabriel Tęczyński, który 27
sierpnia 1617 r. otrzymał zgodę kapituły generalnej na budowę eremu dla kamedułów
w Rytwianach koło Staszowa, popartą zapisem fundacyjnym swojego brata, wojewody
krakowskiego Jana Magnusa Tęczyńskiego, w dniu 15 lutego 1621 r.; dopiero dwa lata
później lokalne władze zezwoliły na budowę Pustelni Złotego Lasu18.
Z inicjatywy kamedułów, dla usprawnienia komunikacji pomiędzy Włochami
a Polską, marszałek Wolski nakłonił cesarza Ferdynanda II do fundacji eremu w Austrii.
Wizytując eremy polskie, Belg o. Egidiusz wybrał na zalesionej Górze Kahlenberg pod
Wiedniem odpowiednie miejsce na erem i zawiózł do Włoch listy od cesarza z obietnicą
sfinansowania budowy. Następnie przybył do Wiednia o. Sylwan Boselli, wenecjanin,
przeor Rytwian, który „obejrzał, opisał i wymierzył miejsce wybrane na pustelnię”, ale
dopiero po powrocie z Padwy w towarzystwie o. Konstantyna z Trydentu, poddanego cesarza, w 1627 r. ustabilizowano proces fundacji i 10 sierpnia 1629 r. poświęcono
kamień węgielny pod budowę eremu19.
Kolejną fundację – królewski erem na Bielanach pod Warszawą – zlokalizowano
na skraju Puszczy Mazowieckiej, nad skarpą wiślaną. Zainicjował jej budowę 5 września 1639 r. król Władysław IV jako wotum za zwycięstwo smoleńskie i otrzymanie
korony, zapewne przy udziale zakonników z krakowskich Bielan. Jednocześnie fundator powierzył „Wojciechowi Giza, związanemu blisko z dworem królewskim, kontrolę
robót w latach 1639–1641, przy klasztorze kamedułów na Bielanach”20. 6 (bądź 10)
października 1641 r. w akcie fundacyjnym powiększono nadania, a teren pod budowę
na Górze Polkowskiej nazwano Górą ...Królewską. W listopadzie 1641 r. fundator
eremu zwrócił się do przeora pustelni na Bielanach krakowskich z prośbą „o przysłanie
odpowiedniego zakonnika do kierowania budową”; w tym samym roku ogrodzono
teren murem klauzurowym, a sejm zatwierdził fundację. Dalszą budowę wspierali
wszyscy kolejni władcy, np. Jan Kazimierz 20 marca 1649 r. potwierdził i rozszerzył
wcześniejsze nadania i zapoczątkował realizację murowanego kościoła; w 1666 r. sejm
uchwalił „Approbatio privilegiorum et auctio fundationis Oycom Kameldulom przy
Warszawie”21.
O tym, jak fundatorzy postrzegali położenie i krajobraz pustelni, mówi nam najstarszy, niezwykle cenny opis Bielan pod Warszawą przedstawiony przez marszałka
wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego: „przy płaskim brzegu
wesołe na ląd wyście, świerkowemi drzewami i cienistą gęstwiną z obu stron otoczone,
18 Opus P.P. Placidi Perusini, k. 43v–43r, 44v–44r; Mittarelli, Costadoni 1764, s. 260–261; Lugano 1908,
s. 337–339. Za pomoc w kwerendzie w archiwum na Bielanach w Krakowie winna jestem podziękowanie
o. Ignacemu Marianowi Chudobieckiemu Er.Cam.
19 Opus P.P. Placidi Perusini, k. 47v–47r; Zarewicz 1883, s. 9–10; Mitarelli, Costadoni 1784, s. 278–283.
20 Brykowska 1982a, s. 15; Bogucka, Tomkiewicz 1984, s. 89.
21 Mittarelli, Costadoni 1764, s. 327–329, IX, s. 338–340; Lugano 1908, s. 374–375; o zasługach trzech władców dla eremu: Władysława IV, Jana Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego, mówi treść tablic kommemoratywnych ufundowanych przez wdzięcznych zakonników (por. Archiwum Państwowe
w Warszawie, Zbiór Korotyńskich, sygn. 34); Volumina Legum, t. 4, s. 10, 455. O roli następnych królów
– Jana III Sobieskiego (obrazy niegdyś na Bielanach – ostatnio w Fawley Court, k. Londynu), Augusta II,
Augusta III i Stanisława Augusta Poniatowskiego – zob. Brykowska 1982a, s. 55–113.
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którego środek – zieloną łąką ozdobny niby ulicą jaką umyślnie
(bo tak było) wysadzoną – wabił oko i nogi do wystąpienia na ląd.
Była drogi tej długość rozwlekła niemal na stajanie, aż po brzeg
pochodzisty odkrytej góry, od której z dołu aż na sam wierzch
widać było stopnie w perspektywę lekko postępujące, a na samej
górze była furtka z krzyżem na wierzchu, znacząca przystęp do
onej pustynie. Postrzegszy tedy obaj, że to już to miejsce, kędy był
kościół i pustynia […] szli prosto ku stopniom onym, które wiodły
do klasztoru”22.
Do obowiązków fundatorów należało nie tylko zapewnienie
warunków ekonomicznych do prowadzenia budowy i funkcjonowania eremu oraz uzyskanie formalnych pozwoleń, ale też dostarczenie planów budowy i zatrudnienie budowniczych lub architekta,
który przygotował projekty i wskazał wykonawców. Według
materiałów archiwalnych Mikołaj Wolski w 1602 r. przywiózł
projekt budowy eremu z Włoch23. Dotąd nie łączono z tym faktem
konkretnej budowy, jednak na podstawie analizy porównawczej
można sądzić, że Wolski, przebywając w Neapolu, odwiedził
też pustelnię kamedułów w Noli, realizowaną od 1 marca 1602 r.
według projektu architekta zakonnego o. Alessandra Secchiego, pod nadzorem pierw- 1. Visciano, k. Neapolu,
szego przeora o. Serafina (Filecchia) i tam otrzymał plan eremu (il. 1)24. Teren na Monte Sacro Eremo di Nola,
plan pustelni wg
Visciano pod zabudowę pustelni w Noli, fundowanej przez Pompea Filecchię, został projektu A. Secchiego,
wcześniej splantowany, zapewne na wzór pierwszego Sacro Eremo założonego przez 1602; 1. Kościół
S. Maria degli Angeli;
św. Romualda (il. 2), a cele pustelników rozmieszczono regularnie w czterech rzędach, 2. Foresterium;
na osi wzdłużnej za kościołem, inaczej niż w powszechnej praktyce budowlanej zakonu 3. Nowicjat; 4. Klasztor;
oryg. w miejscowym
we Włoszech, gdzie strefa domków pustelniczych była lokalizowana odpowiednio archiwum, b.d.; przerys:
25
do konfiguracji terenu . Układ kompozycyjny z Noli powtórzono we wszystkich M. Brykowska, 1975
pustelniach w Polsce: na Bielanach pod Krakowem, w Rytwianach, na Bielanach pod
Warszawą oraz na Kahlenbergu i w późniejszych; natomiast we Włoszech było to rozwiązanie wyjątkowe, zastosowane np. w eremie Tizzano (1656)26.
O. Alessandro Secchi w drugim projekcie w eremie w Tuscolano rozmieścił cztery
rzędy cel pustelniczych także na splantowanym terenie, ale na osi poprzecznej kościoła.
22 Lubomirski 2006, s. 49, 499; prof. J. Chrościckiemu winna jestem podziękowanie za wskazanie tej pozycji.
23 Większość badaczy uwzględniała informacje L. Zarewicza, o przywiezieniu z Włoch przez M. Wolskiego
projektu eremu i kościoła bielańskiego: Małkiewicz 1962, s. 145 (przyp. 6: o związku Wolskiego z Camaldolą k. Neapolu); Kret 1967, s. 33, przyp. 36; Miłobędzki 1980, s. 124. Por. też: Mańkowski 1946.
24 Hipoteza oparta jest na analizie porównawczej eremu w Noli i na Bielanach krakowskich. Por. też: Lugano
1908, s. 318–374. M. Mulitzer cytuje projektanta eremów jako o. Piotra Aleksandra Secchi. W 1975 r. podczas pobytu w pustelni w Noli korzystałam z gościny Don Marino (Polaka) i mogłam doświadczyć, jak
funkcjonuje foresterium, dokąd przyniesiono mi (w szafce!) obiad ze świeżymi figami oraz materiały do
miejscowej pustelni i likwidowanej wówczas Camaldoli w Neapolu.
25 Guida di Camaldoli 1972; Acampora 1904, s. 12–14; Lugano 1908, s. 318, 319.
26 Bossi, Ceratti 1993, s. 123–124; za książkę winna jestem podziękowanie o. Winifredowi EC z eremu
w Tuscolano.
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2. Camaldola,

k. Arezzo, Sacro
Eremo, widok domków
pustelniczych
z ogródkami;
fot. M. Brykowska, 1972

Należy dodać, że w Camaldoli w Neapolu, ufundowanej przez Don Giovanniego
d’Avalosa (z rodu markiza Vasto) w 1585 r., skąd pochodził o. Secchi, znajdowały się
dwa zespoły eremitoriów po obu stronach kościoła27.
Na samym początku wyznaczano zakonnika, który prowadził budowę pustelni
zgodnie z programem i tradycyjnym podziałem na dwie strefy. Pierwsza to klauzura
zakonna, z kościołem i foresterium (domem gościnnym) oraz budynkami klasztornymi
i gospodarczymi, dostępna dla mężczyzn, np. fundatora (kościół mógł być otwarty dla
kobiet w określonych dniach, np. w święta maryjne). Druga, ogrodzona strefa z celami
pustelników, objęta była klauzurą papieską i dostępna tylko dla kamedułów i duchownych (a w przypadku nowicjatu – zamknięta dodatkową bramą – jak np. w Tuscolano
i w Warszawie)28.
Po poświeceniu kamienia węgielnego pod budowę eremu, na Bielanach krakowskich od maja 1605 r. prowadził prace o. Hieronim z Perugii z dwoma innymi
zakonnikami, a w Rytwianach od 27 września 1624 r. o. Hiacynt Tudertinus (także
z pomocą dwóch zakonników), a po nim przeor o. Sylwan Boselli z Wenecji (1624–
1629), według wcześniej wytyczonych planów budowli29. Z reguły sporządzano model
zabudowy, zwykle z drewna (co być może potwierdzają widoki pustelni na Bielanach
i w Rytwianach przedstawione na obrazach przez o. Wenantego z Subiaco). W pierwszej kolejności budowano zespół cel pustelniczych z ogródkami, od 1607 r. projektowanych według przepisów jednego programu i planu; liczba cel różniła się – od 12 do 20
27 Brykowska 1974, s. 229, il. 4, wg opracowania autorki; plan pustelni w Neapolu na ilustracji z lotu ptaka
(w zbiorach autorki), potwierdził w publikacji M. Mulitzer.
28 Koralewski 2012, s. 45.
29 Por. przyp. 18. O. Boselli pełnił funkcję przeora na Bielanach krakowskich do końca lipca 1624 r.
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3. Rytwiany, Eremus
Silvae Aurea, „Plan
sytuacyjny zabudowań
klasztoru i kościoła XX.
Kamedułów”, pomiar
J. Suchecki, 1835; oryg.
zb. AGAD, Akta
CWW, sygn.757, k. 106

(na idealnym planie w Tuscolano pokazano ich 28)30. Następnie realizowano pozostałe
budynki klasztoru według tradycyjnego programu, który z czasem mógł się zmieniać;
zwykle zachowywał swą funkcję dom gościnny położony obok domu fundatora (oba
z ogródkami – jak w Noli, Krakowie czy w Rytwianach), kuchnia z refektarzem zależna
od położenia studni i pomieszczenia gospodarcze łatwo dostępne z zewnątrz (il. 3)31.
Niekiedy pojawiały się trudne problemy techniczne, np. posadowienie południowego
30 Lugano 1908, s. 346–347, przyp. 2; Brykowska 1974, s. 236–237 (cytat w j. włoskim i tłumaczenie M. Sikorskiej). W badaniach archeologicznych w Rytwianach potwierdzone zostały wszystkie cele pustelnicze na
planie z 1835 r.: Łyczak, Książyńska 2014.
31 Plan pustelni w Rytwianach wykonany przez Chmielewskiego w 1845 r. zawiera opis funkcji pomieszczeń
klasztornych (zb. Archiwum Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu).
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4. Wiedeń, erem

kamedułów na
Kahlenbergu, widok
z 1670, za:
Diarium oder
Cameldulenisches...;
fot. w zb. autorki

skrzydła klasztoru na Bielanach pod Krakowem oraz założenie ogrodów i winnicy na
tarasach wymagało ustabilizowania skarpy ziemnej32.
Program i plan pustelni w Rytwianach i Warszawie niemal dokładnie powtarzają
rozplanowanie eremu w Noli. Z kolei Erem na Kahlenbergu realizowano według
planu z Rytwian pod kierunkiem o. Sylwana Bosellego od 1629 r. (il. 4)33. Wszystkie
pustelnie, łącznie z ogrodami i łąkami, musiały być ogrodzone murem „wielkiej klauzury” zgodnie z dekretem Grzegorza XV (1621‒1623); taki mur wystawił w eremie
krakowskim około 1628 r. Giovanni Maria Spinelli34. Następnie odbywała się uroczysta intromisja zakonników, jak np. do pustelni na Bielanach warszawskich w 1643 r.
opisana w Gościńcu... przez Adama Jarzębskiego35. Niewątpliwie stał wówczas ‒ zbudowany jako pierwszy ‒ dom fundatora (z ogródkiem) zwany Eremem Królewskim,
a siedem innych domków pustelniczych kończono do 1647 r. dzięki finansowemu
wsparciu: biskupa płockiego Karola Ferdynanda Wazy, kanclerza wielkiego koronnego
Jerzego Ossolińskiego, prymasa Macieja Łubieńskiego, biskupa poznańskiego Andrzeja
Szołdrskiego, księcia Albrychta Stanisława Radziwiłła i innych (po poł. XVII w.), których udział uwiecznili wdzięczni ojcowie umieszczeniem ich herbów, dat i inskrypcji
na portalach bądź szczytach. Nieznany dotąd widok domków pustelniczych z drewnianym kościołem przedstawiony został na obrazie w 1678 r., kiedy podczas epidemii
wśród zakonników, złożono obraz-wotum z kopią cudownego obrazu Najświętszej
Marii Panny w Tuchowie, dla budowanego kościoła parafialnego, gdzie znajduje się do
dziś (il. 5). Nie wiadomo, jaką rolę odegrał przy tym opat z Tyńca – chorąży koronny
32 Niewalda 2010a, s. 31–65.
33 Opus P.P. Placidi Perusini, k. 47r–47v; por. też: przyp. 18.
34 Brykowska 1982a, s. 13; Miłobędzki 1980, s. 165.
35 Wyd. przez W. Tomkiewicza w 1974; Brykowska 1982a, s. 15 i nn.
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Hieronim Augustyn Lubomirski, który był
opiekunem budowy tamtejszego kościoła,
a w Warszawie miał dwór na Solcu36.
Niedługo po wprowadzeniu zakonników odbywała się uroczystość poświęcenia
kamienia węgielnego pod kościół na przewidzianym od początku miejscu w centrum pustelni, w obecności fundatora
i zaproszonych gości, np. na Bielanach krakowskich 4 października 1609 r.37 Budowę
kościoła rozpoczęto według dostarczonych
przez fundatora planów i zatrudnieniu
miejscowych budowniczych; zapewne bez
problemów wzniesiono kamienne fundamenty i ceglane mury, aby przed kolejną
zimą położyć dach.
Zwykle nie budził wątpliwości budowniczych stabilny teren górzysty i posadowienie fundamentów na opoce, ale
w Rytwianach bądź natrafiono na niekorzystne warunki, bądź brak wiedzy technicznej spowodował przeoczenie zagrożenia,
jakie dla stawianych fundamentów stanowiły wody gruntowe. Ujawniło się to dopiero
podczas budowy pod kaplicą św. Romualda i św. Benedykta krypty z grobowcem
Stanisława Łukasza Opalińskiego z fundacji Elżbiety Sieniawskiej w latach 1717‒1719
pod nadzorem architekta Giovanniego Spazzia38. Podczas prac stwierdzono, że „w grobie jest na pół łokcia i dalej woda tak dalece, że gradus przy ołtarzu oblała” i zapewne
zagraża fundamentom kościoła. Zmiany w poziomie posadowienia murów mogły
mieć wpływ na zarysowanie sklepienia w kościele, które wymagało wówczas założenia
kotew, a kaplica restauracji malowideł, wykonanej w 1718 r. przez Karola de Prevota.
Kiedy w 2014 r., mimo założonej wokół kościoła izolacji, woda pojawiła się w kryptach
Opalińskiego i Radziwiłła, ujawniono, że dość płytki fundament kościoła wzmocniono
wcześniej łękami39.
36 Według napisu: „Patres Cameldulenses ad Varsaviam, A. D. 1678. 4. Decemb.”. Szołdrski 1920, s. 74; za informacje i fotografię widoku Bielan warszawskich winna jestem podziękowanie Marianowi Korneckiemu.
Por. też najstarszy plan eremu: A. Kaliszewski, 1865, AGAD, zb. kart. AD 332/XVI-15
37 Zarewicz 1871, s. 23.
38 Bohdziewicz 1964, s. 102–104, 302, 304, 315. Jeszcze w latach 1724–1733 architekt Franciszek Mayer prowadził prace ratownicze w kościele, a po pożarze w 1738 r. – w klasztorze; nie wiadomo, czy po pożarze
w kościele w 1741 r. nad kapitularzem i kaplicą św. Jana Chrzciciela, kiedy spłonęła biblioteka i archiwum,
wykonano obecne stalle za ołtarzem, datowane dotąd na 1. poł. XVIII w., czy wcześniej.
39 Problem do dziś jest poważny. W 2001 r. autorka zwróciła uwagę na ukośne pęknięcia w elewacji zachodniej, a W. Zalewski wskazywał konieczność założenie izolacji wokół kościoła. Obecnie sytuacja
w kryptach została opanowana; za informacje dziękuję arch. Januszowi Cedro; por. też: Prace konserwatorskie w woj. świętokrzyskim w latach 2001–2012, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, 2013,
s. 73–75, 172–173.

5. Bielany pod
Warszawą, Eremus
Montis Regii, widok
domków pustelniczych
na obrazie z 1678
w Tuchowie;
fot. M. Kornecki, 1983
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6. Bielany pod
Krakowem, Eremus
Montis Argentini, plan
kościoła kamedułów
pw. Wniebowzięcia
NMP, próba
rekonstrukcji I i II fazy
budowy; wg pomiaru
S. Tomkowicza, 1906,
oprac. M. Brykowska,
2016

Przy budowie kościoła na Bielanach pod
Krakowem nie zanotowano problemów na etapie zakładania fundamentów; zapewne zaczęto
realizację od części wschodniej, rozplanowanej
według tradycji kamedułów ‒ z kapitularzem
i zakrystią przy prezbiterium i z dzwonnicą od
południa, a następnie wzniesiono nawę z trzema
parami otwartych kaplic, nadbudowanych sklepionymi niskimi emporami. Adam Małkiewicz
i inni badacze, na podstawie analizy układu
przestrzennego części nawowej nie mieli wątpliwości co do rzymskiej genezy nawy, wskazując
przekonująco analogię do kościoła Il Gesù (il. 6)40.
Na etapie budowy „kościoła będącego już
prawie na ukończeniu” w listopadzie 1617 r. nastąpiła katastrofa41. Według Adama Miłobędzkiego
miało to miejsce w trakcie budowy fasady,
a Mariusz Karpowicz wskazał na możliwość
zawalenia się sklepienia; najbardziej prawdopodobne, że do katastrofy doprowadziła błędna
metoda konstruowania sklepienia o rozpiętości
około 13 m, co uważa się za najtrudniejszy etap
realizacji42. Jak do tego doszło? System konstrukcyjny nawy kościoła został stężony poprzecznymi
ścianami między kaplicami bocznymi, powiązanych arkadami wzdłużnymi zapewniającymi stateczność układu. Natomiast sklepienie kolebkowe o dużej rozpiętości było
mało sztywne i wymagało wzmocnienia gurtami (i dodatkowo lunetami), a ponadto
jego budowę mogło komplikować wpisanie górnej części kolebki w przestrzeń wcześniejszej więźby dachowej43; problem ten najlepiej ilustruje perspektywa przekrojowa
kościoła wykonana w 1934 r. według koncepcji architekta Oskara Sosnowskiego,
zapewne na podstawie pomiaru Stanisława Tomkowicza z 1906 r. (il. 7)44.

40 Kret 1967, s. 32–34; Małkiewicz 1972, s. 95; Miłobędzki 1980, s. 125, il. 31.
41 Zarewicz 1871, s. 22–23; Tomkowicz 1904.
42 Miłobędzki 1980, s. 125; Karpowicz 2002, s. 11. Można przypuszczać, że na pocz. XVII w. budowano kościół etapami, jak w średniowieczu: wznoszono mury dźwigające dach, wciągano przygotowaną więźbę
dachową, a następnie murowano szczyty i na końcu sklepienie (według wcześniej ustalonej dyspozycji).
Krassowski 1990, s. 86. Por. w Krakowie katastrofę sklepienia w kościele św. Katarzyny i kopuły w kościele
św.św. Piotra i Pawła.
43 Borusiewicz 1971, s. 61–64; dla ustroju konstrukcyjnego, nie miała znaczenia dodatkowa kondygnacja
nad kaplicami, z małymi otworami od strony nawy – coretti, jak w kościele Il Gesù. Za konsultacje nt.
katastrofy sklepienia dziękuję konstruktorowi Mieczysławowi Michiewiczowi.
44 Tomkowicz 1906, s. 7–20; Brykowska, Rozbicka, Wrona 2000, s. 92. Por. znaną perspektywę eremu na
Bielanach krakowskich na rysunku L. Łepkowskiego z 1889 r. Brykowska 2001, il. 2.
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Nie wiadomo, czy elementy sklepienia (gurty,
lunety) były uwzględnione na rysunku projektowym. Być może błędnie odczytano skalę projektu
albo powiększono kościół na życzenie fundatora;
aby umożliwić wymianę projektów architektonicznych, w zakonie karmelitów bosych kapituła
generalna nakazała w 1614 r. używanie w budowlach jednolitej skali liniowej: Palmi nostrarum
Constitutionum45.
Faktem jest, że po katastrofie kościoła
na Bielanach fundator sprowadził z Czech
doświadczonego architekta Andreę Spezzę, który
doprowadził do ukończenia wnętrza kościoła,
nakrywając nawę sklepieniem kolebkowym
na pasach, z niewielkimi lunetami, a w 1618 r.
wykonał projekt fasady dwuwieżowej i zatrudnił
kamieniarzy z Ostrawy: Giorgia Balarina i Jana
Kinkowskiego, a potem Tomasza Mrozka. Jak
wiadomo, ten typ fasady nie był zgodny z ideą ubóstwa zakonu, ale zaspokajał ambicje
fundatora. Genezy fasady poszukiwano na terenie północnych Włoch, w kręgu artystycznym Genui i Mediolanu46.
W drugiej fazie budowy, w latach 1618‒1623, kończono też budynki klasztoru
według nowej koncepcji, z dwoma małymi dziedzińcami – symetrycznie rozplanowanymi przy kościele od południa i północy; w skrzydle wschodnim znalazły się
dostawione do zakrystii dwa pomieszczenia – kaplica i lawaterz (zgodnie z przepisami
zakonu z 1610 r.), natomiast na styku i odpowiednio do wysokości Domu Wolskiego ‒
południowa wieża, która według badań Waldemara Niewaldy była zbudowana z cegły,
została otynkowana, co świadczy, że kamienna okładzina fasady kościoła mogła być
realizowana według projektu Spezzy, ale później, już po wyjeździe architekta do Czech
w 1623 r.47 Doszukiwano się w koncepcji klasztoru analogii do bryły zespołu kartuzów
w Valdicach, budowanego według projektu Spezzy od 1627 r., oraz wpływu symetrycznego i osiowego założenia w Escorialu, ale to może odnosić się dopiero do drugiej
fazy budowy eremu48.
Poza kościołem na Bielanach krakowskich na pokrewnym planie, z nawą w typie
kościoła Il Gesù, wzniesiono dla kamedułów wcześniej kościół w Neapolu, z fundacji
Don Giovanniego d’Avalosa. Od 1592 r. pracował w Neapolu, m.in. przy urządzeniu portu i projektowaniu Palazzo Reale, znakomity architekt Domenico Fontana,

7. Bielany pod

Krakowem, Eremus
Montis Argentini,
kościół kamedułów
po realizacji fasady,
perspektywa
przekrojowa, rys. wg
Oskara Sosnowskiego
i pomiaru
S. Tomkowicza, 1906,
wyk. M. Kuzma
i F. Kułakowski, 1934;
zb. ZAP WA PW

45 Brykowska 1991, s. 25.
46 Kret 1967, s. 24–28; Miłobędzki 1980, s. 126, 132; Karpowicz 2002, s. 10, 11, 17–18; nt. genezy wnętrza,
sklepienia i fasady kościoła na Bielanach, zob.: Karpowicz 1983, s. 45, 50 (tu wpływ twórczości Dominika
Fontany na architekturę polską, s. 15, 55).
47 O dwóch fazach fasady zob.: Kret 1967, s. 24–25; Niewalda 2010a, s. 32, il. 19.
48 Morávek, Wirth 1946, s. 10, 15, 62–66; Brykowska 1997, s. 23–31; Guttmejer 2007, s. 61, 63.
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8. Neapol, Camaldola,

plan kościoła
kamedułów S. Salvatore,
wg proj. Domenica
Fontany, z ołtarzem
projektowanym przez
Cosimę Fanzago;
wg A. Grocco, 1984,
oprac. M. Brykowska,
2016

9. Neapol, Camaldola,

kościół kamedułów
S. Salvatore, widok
nawy w kierunku
ołtarza głównego,
z retabulum zapewne
wg proj. Domenica
Fontany, widok wnętrza
w okresie użytkowania
kościoła przez
kamedułów; fot. b.d.
przed 1975; zb. autorki
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urodzony w Melide koło Lugano, ale praktykujący wcześniej w Rzymie w charakterze
współpracownika Giacoma della Porty, i architekta Sykstusa V. Przypisuje się mu
też projekt kościoła kamedułów pw. San Salvatore, konsekrowany 2 marca 1597 r.
(il. 8, 9)49. Udział Fontany potwierdzili kameduli odręcznym napisem na ilustracji wnętrza „Construita del 1585 in disegno di Domenico Fontana”, podając datę fundacji eremu
‒ mimo że Fontana przybył później do Neapolu, mógł projektować kościół kamedułów,
co potwierdza porównanie z rzymskimi pracami Fontany, m.in. w kościele San Luigi
dei Francesi, gdzie prowadził budowę i zrealizował identyczne sklepienie kolebkowe
na pasach50.
Analiza porównawcza architektury i dat budowy pozwala przypuszczać, że nie
tylko kościół na Bielanach krakowskich, ale i w Noli został zbudowany według projektu Domenica Fontany. Potwierdza to znany plan i zapis o. Placyda (przed 1652):
„kościół – zasklepiony, składa się z jednej nawy i trzech kapliczek sobie odpowiadających” (il. 1)51. Faktycznie, kościół pw. Madonna degli Angeli, z nawą w strukturze Il
Gesù, konsekrowany 9 grudnia 1654 r., jest bliźniaczo podobny do kościoła w Neapolu
(il. 1, 8, 9).
Kolejny we Włoszech kościół pw. San Romualdo, w Tuscolano, posiadał ‒ zapewne
od początku budowy w 1610 r. ‒ dwie pary otwartych kaplic bocznych przy nawie.
Eremy w Tuscolano i Noli łączy budowa pustelni według projektu jednego architekta
49 Crocco 1984, s. 11; za przysłanie niniejszej monografii dziękuję dr. M. Mulitzerowi. Ilustrację wnętrza
kościoła (il. 9) otrzymałam w Noli w 1975 r. Por.: https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria: Architetture_di_
Domenico_Fontana; oraz https://it.wikipedia.org/ wiki/Compresso_dell’Eremo_dei_Camaldoli
50 Dotąd brak monografii Domenica Fontany; por.: Allgemeines Künstlerlexicon 2004, s. 144–145. Od 2011 r.
na Wydziale Architektury Politechniki w Neapolu, przy współpracy z Uniwersytetami w Rzymie i w Melide, opracowywany jest grant nt. twórczości Domenica Fontany: http: www2.arc.usi.ch/ris_ist_arch_ric_
corso_01-2.pdf.
51 Opus P.P. Placidi Perusini, k. 30v–30r; Lugano 1908, s. 319.
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zakonnego ‒ o. Alessandra Secchiego Jednak
nie można mieć pewności, czy po zniszczeniu
kościoła i powtórnej konsekracji 23 października 1772 r. zachował się jego pierwotny
układ przestrzenny, pokrewny kościołom
w Noli i Neapolu52.
Mimo to budowa kilku kamedulskich
kościołów z jedną nawą i parami otwartych
kaplic bocznych spełniających zalecenia Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae
Karola Boromeusza (po 1572)53 była niezgodna
z wcześniejszą praktyką zakonu i musiała spowodować reakcję władz kongregacji Monte
Corona. W tradycji kamedułów, poczynając
od budowy Sacro Eremo w Camaldoli koło
Arezzo, budowano kościoły jednonawowe
z jednym ołtarzem, przeznaczone wyłącznie
na chór zakonny dla mnichów (il. 10)54.
W przepisach budowlanych zakonu z 1610 r.
nakazano, by „kościół nie przekraczał wielkością kościoła w Monte Corona”; miał być
w nim tylko jeden ołtarz i dwie zamknięte
kaplice umiejscowione blisko głównego
wejścia, zaś z jednej i drugiej strony chóru
– kapitularz i zakrystia (z kaplicą); co więcej:
„absolutnie zakazuje się zdobień pilastrami, kaplicami, ramami i innymi podobnymi
i kosztownymi zdobieniami […] sprzeciwiającymi się prostocie pustelniczej”55.
Dodatkowo, za ołtarzem głównym wydzielano przestrzeń drugiego chóru, przeznaczonego dla zakonników w dniach otwarcia kościoła dla wiernych oraz – w naszym
klimacie – w mroźne, zimowe dni.
Pierwszy kościół według wskazanego programu zaczęto budować w Rytwianach
od położenia kamienia węgielnego w dniu 1 maja 1624 r. (il. 11)56. Nie jest znany
projektant świątyni pw. Zwiastowania NMP, ale prace mógł od początku prowadzić
o. Sylwan Boselli, który w końca lipca przestał być przeorem na Bielanach krakowskich; w centrum znajdowało się jednonawowe, ciągnące się przez całą długość kościoła

10. Camaldola, k.

Arezzo, Sacro Eremo,
kościół S. Romualdo,
wnętrze chóru
zakonnego; fot. za:
Guida di Camaldoli
[1972]

52 O. Winifredowi dziękuję za informacje i korektę funkcji eremu w Tuscolano, który publikowałam, zob.:
Brykowska 1974, il. 4–5.
53 Gieysztor-Miłobędzka 1987, s. 64–68.
54 Guida di Camaldoli; w 1575 r. kościół w Sacro Eremo podwyższono i dobudowano transept oraz wykonano wystrój wnętrza: w transepcie (1659) i chórze (1669).
55 Małkiewicz 1962, s. 92; tłumaczenie tekstu włoskiego w: Guttmejer 2007, s. 59–60; por. też: Rotter 2005,
s. 73–83.
56 Por. rekonstrukcję planu kościoła według badań autorki oraz na podstawie pomiarów z 1835 r. (il. 11)
i z 1954 r. (ZAP WA PW): Brykowska 1974, s. 242.
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11. Rytwiany, Eremus Silvae Aurea, kościół kamedułów
pw. Zwiastowania NMP, plan i fasada, pomiar J. Sucheckiego, 1835;
oryg. zb. AGAD, Akta CWW, sygn.757, k. 107
12. Rytwiany, Eremus Silvae Aurea, d. kościół kamedułów, wnętrze
nawy/chóru zakonnego, w kierunku ołtarza głównego, wykonanego
zapewne wg projektu Domenica Fontany; fot. M. Brykowska, 2014

wnętrze przeznaczone dla zakonników, z małym chórem za ołtarzem. Z obu stron
nawy umieszczono dwukondygnacjowe pomieszczenia, na parterze przedzielone sieniami; w części północnej, od zachodu, znajdowała się kaplica pw. św. Jana Chrzciciela
(grzebalna – kamedułów i z grobowcami fundatora Jana M. Tęczyńskiego i jego
syna), a po stronie przeciwnej ‒ kaplica pw. św. Romualda i św. Benedykta. W części wschodniej, od północy położony był kapitularz, naprzeciwko zaś ‒ przy części
ołtarzowej ‒ zakrystia z lawaterzem i kapliczką. Na I piętrze nad sieniami znajdowały
się na osi poprzecznej chóru galerie-loże otwarte na ołtarz główny, przeznaczone dla
fundatora i wybitnych gości (mężczyzn). Nad południową sienią wznosiła się wieża
zegarowa z dzwonami. Po bokach galerii od strony północnej nad kapitularzem mieściła się biblioteka, nad zakrystią – skarbiec, a nad kaplicami składy.
Charakterystyczne dla kościoła w Rytwianach było wykończenie artystyczne wnętrza z inicjatywy fundatora (il. 12); a choć bogactwo wystroju było sprzeczne z zasadą
zachowania ubóstwa, zostało zaaprobowane przez władze zakonu, zapewne ze względu
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13. Rytwiany, Eremus

Silvae Aurea,
Foresterium przy
Eremie Tęczyńskiego,
refektarz, widok na
sklepienie ze stiukami
przypisywanymi G.B.
Falconiemu, przed 1637
(po konserwacji); fot.
M. Brykowska, 2014

na program ikonograficzny odpowiedni do sacrum kościoła i kaplic oraz innych wnętrz
na parterze. Udział zakonników w projektowaniu programu i treści malowanych
obrazów na ścianach i sklepieniach, w tym o. Wenantego z Subiaco, nie budzi wątpliwości. Program został starannie przemyślany: na ścianach w chórze znajdują się sceny
z życia pustelników, a na pilastrach wyobrażenia Sybilli zapowiadających przyjście
Chrystusa; na sklepieniu ukazano chwałę Jezusa Chrystusa i współudział Marii w dziejach Zbawienia, w kapitularzu wydarzenia związane z Ukrzyżowaniem Chrystusa,
w kaplicy św. Romualda i św. Benedykta ‒ świętych męczenników, a w kaplicy
św. Jana Chrzciciela ‒ sceny z życia świętego57.
Zgodnie z praktyką, jako pierwsza realizowana była dekoracja stiukowa, jak np.
pilastry hermowe i ramy „uszate” na ścianie, a na sklepieniu i ścianach tarczowych różnego kształtu kartusze, zawieszenia itd. Detale stiukowe projektowano na otynkowanej
ścianie i sklepieniu, rysując ornament sangwiną lub węglem, następnie tło nakłuwano
dłutem dla lepszej przyczepności detali, a niekiedy stiukową masę (narzut) montowano
na metalowych bolcach58.
Wykonanie i formy dekoracji stiukowej nie są jednakowe; Adam Bochnak ‒
a potwierdził to Adam Miłobędzki ‒ przypisał udział w wykonaniu stiuków w refektarzu gościnnym w Rytwianach w 1637 r. Janowi Chrzcicielowi Falconiemu ‒ na
kominku z herbem Tęczyńskich i na zwierciadlanym sklepieniu (il. 13) oraz w kapitularzu, zaś w kościele na Bielanach w Krakowie ‒ w kaplicy Lubomirskich59. W opraco57 Koralewski 2012, s. 63–64, 70, 74–75, 80–82.
58 Według badań autorki w miejscach po odpadnięciu kartuszy. Specjalistyczne badania i konserwację dekoracji (stiuków i malarstwa) prowadziła w Rytwianach od 1985 r. artysta-konserwator K. Borkowska-Niemojewska; zob. Borkowska-Niemojewska 2001, s. 59–62.
59 Bochnak 1925a, s. 13, 14; Miłobędzki 1980, s. 218–221.
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waniu pozostałych wnętrz w kościele w Rytwianach i w Krakowie pracowali wcześniej
także inni sztukatorzy, np. Dominik i Hieronim oraz Philibert, któremu przypisuje
się stiukowe ramy i kartusze na sklepieniu kolebkowym w Kaplicy Królewskiej na
Bielanach (1632‒1633) (il. 14)60.
Dopiero w drugiej fazie ramy stiukowe wypełniano malarstwem, w kilku etapach.
Malowidła w Rytwianach wykonał malarz kameduła o. Wenanty z Subiaco w latach
1628‒1630, kiedy dodatkowo pełnił funkcję przeora61. Ostatnio odkryte i opracowane dzieła o. Wenantego ‒ liczne malarskie realizacje nie tylko w Polsce, ale i we
Włoszech ‒ ukazały w nowym świetle dorobek artystyczny zakonu kamedułów. Poza
o. Wenantym z Subiaco, w kościele na krakowskich Bielanach pracowali inni malarze,
m.in. Tomasz Dolabella.
W Rytwianach dopiero po ukończeniu dekoracji ścian i sklepień w nawie ustawiono jeden ołtarz główny, którego obraz ‒ ze sceną Zwiastowania NMP ‒ namalował
o. Wenanty z Subiaco w 1635 r. Analiza jego kompozycji i detali oraz porównanie
z ołtarzem w Neapolu wskazują, że drewniana nastawa została wykonana dokładnie
według tego samego projektu przypisywanego Domenicowi Fontanie (?) (il. 8)62.
Można przypuszczać, że projekt ołtarza należał do zbioru rysunków przywiezionych
z Włoch przez Mikołaja Wolskiego i był przeznaczony dla kościoła na Bielanach krakowskich. Należy dodać, że obecny barokowy ołtarz główny w kościele w Neapolu,
w kształcie tempietta z dwiema bramkami z rzeźbami aniołów projektował później
architekt Cosimo Fanzaga, pozostawiając starszą mensę ołtarzową z napisem i datą
konsekracji kościoła i ołtarza, „die II Martii MDXCVII”, oraz z tej samej fazy – późnorenesansowe retabulum ołtarzowe Domenica Fontany63. Podobieństwo ołtarza
w Rytwianach i retabulum ołtarzowego w Neapolu jest tak uderzające, że przypisanie
ich jednemu projektowi jest bardzo prawdopodobne; warto dodać, że również ołtarz
w kościele bielańskim (spalony w 1814) mógł posiadać taka samą kompozycję, co
potwierdza rekonstrukcja sylwety ołtarza we wnętrzu kościoła64.
Kolejną fazę realizacji wnętrza w Rytwianach stanowi dostawienie drewnianych
stalli w chórze do wzdłużnych ścian i w sąsiedztwie wejścia, przewidzianych od
początku poniżej ram stiukowych, a następnie ułożenie kamiennej posadzki, zachowanej do dziś. Pomiar z 1835 r. (il. 11) nie uwzględnia zachowanych zaplecków stalli
przy ołtarzu i przy ścianie zachodniej oraz w kapitularzu. Badania autorki wykonane
w kościele wykazały, że kamienna posadzka w nawie była dostosowana do szerokości
drewnianych stalli, a po ich rozebraniu została uzupełniona cegłą65.
60 Gajewski 1976, s. 374; Miłobędzki 1980, s. 165.
61 Urbanowicz 1952, s. 29–39; Małkiewicz 2005, s. 120, 124, 125.
62 Zdjęcie ołtarza w Neapolu otrzymane w 1975 r. w Noli opublikowałam w 1982 r. z opisem na odwrocie:
Domenico Fontana(?).
63 Crocco 1984, s. 11 i il.; por. publikowane badania autorki nt. barokowych ołtarzy w kształcie tempietta: we
Lwowie, Wenecji i Rzymie, m.in. w: Brykowska 1981, s. 12, 116, 126, 127.
64 Kret 1967, il. 8.
65 Por. przyp. 57; na rekonstrukcji planu wrysowałam wszystkie zachowane zaplecki stalli, m.in. pominięte na
pomiarze z 1835 r. Należy dodać, że stalle w nawie kościoła na Bielanach były ustawiane jako wolno stojące
dla każdego mnicha, jak w innych kościołach z otwartymi kaplicami przy nawie (por. Mulitzer 2015).
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Program kościoła pw. św. Józefa na Kahlenbergu, którego budowę rozpoczął jako 14. Bielany pod
Eremus
komisarz-prokurator robót o. Sylwan Boselli w 1629 r., składał się z jednego sklepio- Krakowem,
Montis Argentini,
nego wnętrza w postaci dwuprzęsłowej nawy, kwadratowego prezbiterium i chóru kościół kamedułów,
zakonnego za ołtarzem, opracowanego zgodnie z barokową strukturą porządkową. kaplica zw. Królewską,
stiukowa dekoracja
Odpowiednio do podwójnych pilastrów obejmujących arkady przyścienne, sklepienie sklepienia wykonana
z lunetami podzielono zdwojonymi gurtami. Od południa zachował się identyczny przez Philiberta,
1633‒1636;
jak w Rytwianach ciąg pomieszczeń: zakrystia, przedsionek pod wieżą i kaplica; plan fot. M. Brykowska,
kościoła był zgodny z przepisami zakonu, a zatem pierwotnie do chóru przylegał od 1972
północy kapitularz oraz za przedsionkiem ‒ kaplica66.
Kolejną budowę kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP kamedułów na
Bielanach warszawskich rozpoczęła uroczystość poświęcenia fundamentów kościoła
z fundacji Jana Kazimierza, w dniu elekcji 19 czerwca 1669 r., po wyborze na króla
Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Trudno nie zauważyć, że na obrazie w Tuchowie
oprócz domków pustelników i drewnianego kościoła znajduje się, po prawej stronie,
niezidentyfikowana budowla, być może pozostający w budowie korpus prezbiterialny,

66 Mittarelli, Costadoni 1764, s. 278–285; Kuklinski 1931; opis wnętrza kościoła wykonany przez autorkę
z autopsji. Data zakończenia budowy i konsekracji kościoła nie jest mi znana; wiadomo jedynie, że o. Sylwan Boselli od 1646 r. pełnił inne ważne funkcje w zakonie kamedułów: Zarewicz, 1871, s. 98; Brykowska,
1974, s. 231, przyp. 24.
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15. Neapol, Camaldola,
kościół kamedułów,
fasada w okresie
użytkowania kościoła
przez kamedułów,
fot. b.d., przed 1975;
zb. autorki

który ukończono poświęceniem ołtarza głównego z obrazem patronki kościoła w dniu
4 marca 1710 r.67
Ostatnim etapem budowy kościoła były prace wykończeniowe przy fasadzie
kościoła i na elewacjach. Najbardziej zgodna z regułami zakonu jest fasada bezporządkowa, jak w kościele w Neapolu (il. 15); nie można wykluczyć, że istniał inny projekt
fasady kościoła wykonany przez Domenica Fontanę, ale po śmierci architekta w 1607 r.
kończono budowę w zgodzie z przepisami zakonu68.
Kompozycja kolejnych fasad kościołów kamedułów została podporządkowana
strukturze porządku architektonicznego w różnych wersjach: część ‒ odpowiednio do
szerokości nawy – była ujęta pilastrami (np. dla wydzielenia wnętrza sacrum od bocznych ścian). W Rytwianach fasadę wykonano w dwóch fazach, ale według jednego
projektu, znanego z obrazu pustelni o. Wenantego z Subiaco z 1627 r. Przed konsekracją kościoła 27 września 1637 r. z pewnością wzniesiono kamienny główny portal
i obramienia okien. W 1637 r. fundator Jan M. Tęczyński zapisał czynsz roczny dla
klasztoru na „dalsze przyozdobienie kościoła i wybudowanie facyaty z marmuru łamanego w Tęczynie”; marszałek wielki koronny Łukasz Opaliński z żoną Izabelą powiększyli fundację i zobowiązali się w 1655 r. „fabrykę klasztoru Rytwiańskiego dokończyć,
to iest facyatę ozdobić kościół y wierzę miedzią nakryć […] eremitorium cum adiacentiis y clausuram axteriorem według dawney circumferencyi wystawić y kończyć”,
wykorzystując jedynie marmur na kamienne obramienia okienne i portale boczne oraz
dekorację szczytu (il. 11)69. Zgodnie z projektem fasadę wieńczy manierystyczny szczyt,
z oknem termalnym ujętym pilastrami powiązanymi ze strukturą porządkową dolnej
części, zwieńczony drugą kondygnacją z tympanonem, wzbogacony kamiennymi
67 Dalsze dzieje kościoła wykraczają poza temat artykułu; por.: Brykowska 1982a, s. 55–113.
68 Crocco 1984, fotografia na okładce. W artykule publikuję zdjęcie fasady, otrzymane w 1975 r. w Noli.
69 Kłodziński 1915, s. 257; Wiśniewski 1915, s. 230–238.
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16. Rytwiany, Eremus

Silvae Aurea, d. kościół
kamedułów, widok od
strony północnowschodniej, fot.
M. Brykowska, 2014

listwami wolutowymi i obeliskami. Narożniki wieży południowej, oparte na wolutowych spływach, ujęte zostały w superpozycję porządków. Zapewne też wówczas
zbudowano bramę z herbami Tęczyńskich i kamedułów kongregacji Monte Corona.
Na tym tle wyróżnia się artystycznym, kamiennym opracowaniem „poszerzona”,
dwuwieżowa fasada w formach północnowłoskich w kościele na Bielanach krakowskich, kończona zapewne według projektu Andrei Spezzy, pod nadzorem Walentego
von Säbischa, po 1623 r., przy udziale warsztatu kamieniarskiego Tomasza Mrozka,
Giacoma Materni i Jakuba „lapicida”. Konsekracja kościoła pw. Wniebowzięcia Panny
Marii miała miejsce 14 września 1642 r.70 Warto zauważyć, że trójosiowa jej część
między wieżami bliska jest kompozycyjnie fasadzie rzymskiego kościoła San Luigi dei
Francesi (według projektu Giacoma della Porty), mogła zatem pochodzić z projektu
przekazanego Mikołajowi Wolskiemu we Włoszech i zaważyć na późniejszej koncepcji Spezzy.
Później, zgodnie z epoką, nawiązywano do fasad kościołów Tylmana z Gameren,
jak np. w kościele w Wigrach. Fasady komponowano też jako trójosiowe, w całości
podporządkowane strukturze porządku architektonicznego, jak na Kahlenbergu (il. 4)
i w Tuscolano; na fasadzie kościoła w Neapolu znajdował się niegdyś, zapewne malowany porządek architektoniczny potwierdzony na ikonografii 71.
70 Możliwe, że prace przy fasadzie prowadził Walenty von Säbisch, architekt M. Wolskiego, jeszcze po
śmierci fundatora; por. Małkiewicz 1971, s. 205; Miłobędzki 1980, s. 125, 126, 132.
71 Por. ikonografię eremu w Neapolu w pracy M. Mulitzera, widok bryły z 1849 r. i zdjęcie fasady kościoła na
Kahlenbergu wykonane przez autorkę w 1975 r. (w: Brykowski 1983, s. 59, przyp. 9) oraz późniejszą fasadę
kościoła w zespole w Tuscolano.
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Zawsze wyróżniał się opracowaniem kamienny portal w fasadzie, budowany
w formie aediculi, w porównaniu do prostokątnych portali w elewacjach bocznych.
Zdecydowanie skromniejsze detale towarzyszyły tylnym elewacjom kościoła (narożne
pilastry, gzymsy, spływy, obramienia otworów) z charakterystycznymi dwoma oknami,
dostosowanymi do retabulum ołtarzowego od strony chóru oraz ponad gzymsem
z oknem termalnym, dopełniającym wraz z oknem w fasadzie koncepcję oświetlenia
górnej części wnętrza ‒ dekoracji i malarstwa (il. 16).
Należy podkreślić, że boczne elewacje kościołów z wieżą na osi (zwykle od południa) z zegarem i dzwonami, należą do typowych rozwiązań charakterystycznych
dla architektury kamedułów. Elewacje pozbawione artykulacji porządkowej, jak np.
Rytwianach i na Kahlenbergu, wyróżniające się dwiema kondygnacjami otworów
okiennych w kamiennych obramieniach, bliższe były opracowaniom architektury
zewnętrznej części klasztornej. W miarę powiększania terenu ogrodów wjazd do klasztoru oddzielano dwoma murami klauzurowymi tzw. szyją, tworzącą charakterystyczne
ujęcie perspektywiczne podjazdu ku fasadzie kościoła (np. na Bielanach w Krakowie
w Rytwianach i Tuscolano).
Wpływ fundatora, architekta, budowniczych czy zakonu na ostateczny kształt
dzieła nie zawsze daje się precyzyjnie określić. Zwykle nie znamy autora projektu,
często też udział architekta ograniczał się do organizowania prac budowlanych prowadzonych przez anonimowych budowniczych, a planowane dzieło ulegało przemianom
w procesie budowlanym i potem w trakcie użytkowania.
* * *
Na zakończenie warto wspomnieć o współczesnych problemach w odniesieniu do
założeń i architektury dawnych pustelni kamedulskich. Po zniesieniu klasztorów
w XIX stuleciu tylko jeden zespół w Polsce zachował pierwotną funkcję – na Bielanach
w Krakowie, inne były dewastowane bądź przechodziły różne adaptacje, z czym wiązać
można wykonywane pomiary. Np. przy okazji pomiaru zespołu w Rytwianach przez
Józefa Sucheckiego, budowniczego obwodu sandomierskiego, w 1835 r., sporządzono
wykaz kosztów restauracji zabudowań, ale prac nie podjęto72.
W okresie międzywojennym przede wszystkim przystosowywano dawne kościoły
kamedulskie do współczesnych funkcji duszpasterskich i rejestrowano na listach
zabytków (np. Rytwiany w 1933). Niektóre zespoły zniszczone w działaniach I wojny
światowej, np. erem w Wigrach, zostały odbudowane. Projekt odbudowy, z nowym
domem parafialnym, wykonał architekt profesor Oskar Sosnowski, założyciel Zakładu
Architektury Polskiej na Wydziale Architektury PW73. Projekt oparty został na studiach
dawnej pustelni, o czym świadczy rysunek perspektywy założenia wykonany według
koncepcji profesora przez M. Kuzmę w 1925 r. oraz odtworzenie w kościele chóru
za ołtarzem (il. 17); projekt wykorzystano w pracach konserwatorskich po kolejnych
72 Łodyńska-Kosińska 1981, s. 123, 224.
73 Publikowana perspektywa klasztoru w Wigrach pochodzi z 1925 r.: zb. ZAP WA PW (Brykowska 2001,
il. 8), natomiast oryginalny projekt O. Sosnowskiego odkryła autorka w 1998 r. w Archiwum Akt Nowych
(i kopię w WKZ w Białymstoku). Por.: Oskara Sosnowskiego Świat Architektury, s. 87, 132–133.
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zniszczeniach zespołu podczas II wojny światowej i adaptacji zabudowań w Wigrach w 1985 r.
na Dom Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury
i Sztuki. Wieloletnie starania przywróciły
pierwotną funkcję tylko w jednym dawnym
klasztorze kamedulskim ‒ w Bieniszewie, po
rekonstrukcji zabudowań i renowacji kościoła74.
Obecnie aktualny jest problem, który warto
tu zasygnalizować, mianowicie odbudowy
powiązanej z konserwacją, rewitalizacją i adaptacją na cele współczesne dawnych pustelni
kamedulskich jako miejsc odnowy duchowej
i wypoczynku, w połączeniu z ochroną
pierwotnego środowiska leśnego. W 2007 r. na problem ten zwróciła uwagę sesja 17. Wigry, d. kościół
projekt
naukowa zorganizowana przez Międzynarodową Unię Architektów na Politechnice kamedułów,
odbudowy
Warszawskiej, pt. „Miejsca duchowe”. Od wielu lat projektuje nowe pustelnie architekt O. Sosnowskiego, plan,
1934; oryg. zb. AAN,
Matthias Mulitzer75.
Akta MSW, sygn. 3804
Od 1960 r. prowadzone są prace konserwatorskie w Rytwianach, które większego
tempa nabrały w 2001 r., a właściwie w 2007 r., kiedy podjęta została kompleksowa
rewitalizacja z adaptacją Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach na RelaksacyjnoKontemplacyjne Centrum Terapeutyczne SpeS (Salus per Silentium), m.in. w oparciu
o wnioski z badań architektonicznych i archeologicznych76. Należy podkreślić, że
dawne eremy kamedułów wymagają ochrony nie tylko jako cenne zespoły zabytkowe,
wpisane do rejestru, ale także dla zachowanych w nich wartościach duchowych i środowiska przyrodniczego ‒ ogrodów i lasu.

Camaldolese Hermitages and Architecture
in the First Half of the Seventeenth Century
in the Light of New Research

N

umerous publications on hermitage and church architecture of the Camaldolese Order have still
left some problems unexplained. Despite the constant number of source texts, some information
they include remains undisclosed. Architectural and archaeological research conducted in a number
of Camaldolese complexes has documented many important information about the hermitages of the
Order, but not all of it.
The materials gathered and research carried out in field for many years by the author – which have
not been published so far – make the basis of the present article devoted to the question of hermitages

74 Paszek 2001.
75 Brykowska 2004, s. 183–192; Mulitzer 2004, s. 95–105; Matthias Mulitzer 2012.
76 Brykowska, Brykowski 1959; Brykowska 1971; o innych pracach: Zub 2001, s. 66–88; Brykowska 2015,
s. 53–57.
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and churches of the Camaldolese Order built in the first half of the 17th century in Poland and Italy
and presented through the method of reconstruction of a building process. Both in the past and today,
construction works were conducted in several stages: from the preparation of an investment, through
the planning and designing of the whole complex, to the actual building process – also according to
set rules: from the complex of hermitages, through a cloister to a church – from a shell, through an
interior decor, to the finish of facades and cleaning up of surroundings and gardens. Obviously, there
could have been some departures from the fixed process.
A new construction was initiated by founders being the members of court elites, who sought to
“embellish the country, glorify their line and extol virtues”. Obligations of the founder included not
only to provide for the realization of the construction process and functioning of the hermitage, but
also – usually – to supply architectural designs (or to engage an architect and building organiser).
A foundation charter was written down only after the location of the hermitage was chosen by the
Camaldolese monks, in accordance with the Observance of the Order: an isolated hilly area or with
a rich relief, surrounded by woods. After the Camaldolese monks of Monte Corona Congregation had
been brought from Italy and after they chosen the location in a forest on the mountain in the village
of Bielany near Cracow, Castellan of Wojnicz Sebastian Lubomirski (in 1603) and Grand Marshal of
the Crown Mikołaj Wolski (in 1604) wrote the foundation charts registered in the Crown Chancellery.
Next, construction permits were acquired from the congregation authorities (1604) and the local
ordinary. And it was with a big delay that the Sejm usually approved of the foundation.
The construction of the hermitage began with a consecration of the cornerstone, for example at
Bielany in May of 1605, then one monk was assigned to oversee the construction – at Bielany it was
P. Hieronymus of Perugia, at Rytwiany, from 1642 on, P. Hyacinthe Tudertinus; at Kahlenberg after
1627 the building works were conducted by the former prior from Rytwiany, P. Silvano Boselli from
Venice, after he accepted the location which he had previously “seen, described and measured”; the
location at Bielany near Warsaw was chosen by the Camaldolese monk from Bielany near Cracow, but
in 1639–1641 the construction work was supervised by Wojciech Giza, a confidential associate of the
founder King Władysław IV of Poland.
We do not know whether a design of the hermitage at Bielany near Cracow was provided by
the monks or by the founder; but a comparison with a plan of the hermitage at Nola designed by
P. Alessandro Secchi (1602, Fig. 1) indicates that in the both hermitages the area was surfaced for the
first time (on the model of the Holy Hermitage or Sacro Eremo, Fig. 2), and the hermitage cells were
placed along the axis of the church (Fig. 3); it is highly probable that the design was used for successive
constructions. The Polish hermitage complexes had the axial composition extended on the side of the
entrance, possibly during the building of an enclosure wall.
Next, the hermitage was built according to the programme and traditional division into two areas:
an Order enclosure with a church (reserved mainly for the monks) and a cloister, and a papal enclosure, additionally enclosed cells of monks with gardens (Fig. 4). When the cells were ready, the monks
ceremoniously moved in (in Warsaw in 1673; Fig. 5).
The building of a church began with the consecration of the cornerstone – at Bielany near Cracow
the ceremony took place on 4 October 1609 – and it was constructed probably according to a design
brought by Wolski from Italy (Figs. 6, 7); until now, however, they have not been associated with any
specific complex. But the fact that Wolski visited Camaldoli in Naples (and probably at Nola), and, first
of all, the comparison of the spatial layouts of these churches proves not only their affinity, but also
indicates the same authorship in the person of the Roman architect Domenico Fontana (Figs. 8, 9).
Usually, the construction works were carried out by local builders – probably with the participation
of the monks; it was not difficult to lay the foundations on the bedrock, but the building of a crypt at
Rytwiany (1717–1719) revealed that the foundations (and thus the vault) of the church were threatened
by ground water (which was confirmed in 2014). At that time, the situation was brought under control
by the architect Giovanni Spazzio.
Then, the church was built in a fixed order: first, the walls supporting the roof, next, the preprepared roof trusses were assembled, gambles were constructed and finally the vault regarded as the
most difficult phase of the construction process. Most probably, it was at this stage that in November
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1617 a catastrophe occurred in the church at Bielany near Cracow, which “was almost finished”; as is
known, the construction system of the nave (identical to that of Il Gesù Church), was strengthened
with transverse walls between side chapels, which increased the stability of the structure, while the
barrel vault (here with spans up to 13 metres) was rigid and required the support of buttresses (and
lunettes). It was only after Wolski brought Andrea Spezza, an experienced architect from Bohemia,
that the building was finished and a two-tower façade was designed (probably on his request). Because
the architect was leaving the building site in 1623, the façade was hastily constructed and plastered
(with stone framings of the openings and niches). From that time on, it could have been Wolski’s
architect, Walenty von Säbisch, who was left to supervise the building of the monastery and completion of the church interior according to Spezza’s design. Before the ceremonial consecration on
14 September 1642 the façade was covered with a stone casing.
The construction of the church at Rytwiany began on 1 May 1624 on the foundation of Palatine of
Cracow Jan M. Tęczyński, according to the Order regulations of 1610, with one altar as a single-space
choir reserved for the monks (Figs. 10, 11). On the sides of the ground floor there were two closed
chapels adjacent to the façade, and a chapterhouse and a vestry (with a small chapel and a lavabo)
on the other side (like in other Camaldolese churches); on the first floor a library, a strong room and
storerooms were built. On the southern side, on the transverse axis, like at Bielany near Cracow, a bell
tower (with a clock) was incorporated into the shell of the church building.
In the next stage, the church décor was finished; it is not often that a stuccoed decoration and
painted pictures are so rich and realized according to a definite programme as at Rytwiany (Fig. 12).
Probably, the contributing factors were not only the will of the founder but also the stay of P. Wenanty
of Subiaco, a painter, who was also a prior (1628–1630). The article draws attention to the technique of
the stucco works by Giovanni B. Falconi and his workshop (Figs. 13, 14).
In one of the last stages of the interior arrangement a high altar and the stalls were constructed, in
harmony with the interior. A comparison of the high altars from the Camaldolese churches in Naples
and Rytwiany indicates that they were built according to one single design, probably by Domenico
Fontana(?) (Figs. 9, 12). The construction works were concluded with the finish of the main church
façade; but neither the architect in Naples (d. 1607) (Fig. 15), nor the founders Mikołaj Wolski (d. 1630;
Fig 7) and Jan M. Tęczyński (d. 1637; Figs. 11, 16) lived to see the conclusion of the central and side
façades of the church building. At Rytwiany, the central façade was finished, according to the original
project, with the support of founding donors Izabela and Łukasz Opaliński ca. 1655. The other façades,
consistent with the ideal of a hermitage life, were devoid of the articulation of order.
Hermitages were surrounded by decorative and utility gardens, orchards, vineyards and meadows.
After they were enclosed with a wall (in accordance with Pope Gregory XV’s decree), a driveway leading to the gate needed to be isolated with a wall, and thus a hermitage composition axis was prolonged
with the so-called neck and gates (Bielany near Cracow, Rytwiany, Tuscolano). The gates were adorned
with coats of arms of the founders and the Monte Corona Congregation. The liturgy, prayer, work,
silence and quietness in the hermitage were ensured by the surrounding forests where it was prohibited to cut trees. Today, the hermitages require to be revitalized (Fig. 17).
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P

odkrakowski erem kamedulski Mons Argenteus doczekał się dwóch skrupulatnie
przeprowadzonych analiz jego architektury – Adama Małkiewicza i Wojciecha
Kreta. Wcześniejsza, Małkiewicza, oprócz analizy głównie kościoła (wykazuje jego
manierystyczną stylistykę), odtwarza faktografię pojawienia się fundacji i powstania
założenia architektonicznego, a także porusza problem oddziaływania tej budowli
na architekturę polską XVII w.1 Kret z kolei – powtarzając ustalenia faktograficzne –
opowiedział się za nieco odmienną interpretacją stylistyczną form architektonicznych,
odzwierciedlających nawrót do klasycyzujących tendencji przełomu XVI i XVII w.,
zgodnie z nurtem obecnym w architekturze rzymskiej tego okresu2.
Temat podjął Karol Guttmejer w studium syntetyzującym badania nad architekturą
polskich założeń kamedulskich, który słusznie podkreślał odrębności zarówno w ogólnym rozplanowaniu założeń eremickich, jak i formach głównego akcentu architektonicznego, jakim jest świątynia zespołu, upatrując w tym rozwiązaniu jednoznacznie
wpływ koncepcji rozplanowania rezydencji-klasztoru w Escorialu3. Okazuje się, że
jedynie erem rytwiański w XVII w. godził przyjęty w Polsce sposób zakładania całego
zespołu (osiowość zespołu kościoła, budynków gospodarczych i eremów) z kamedulskimi zasadami kształtu architektonicznego świątyni (nawa, w której środkowa nastawa
ołtarzowa wydziela chór zakonny, ujęta parą podłużnych kaplic od frontu i zakrystią
wraz z kapitularzem po bokach chóru – oczywiście, poważnym odstępstwem był
wystrój wnętrza nawy). Najważniejszy, bo zapoczątkowujący fundacje kamedulskie
w Polsce, erem krakowski tylko w jednym zgadza się z zaleceniami budowlanymi
zakonu – wydłużony, prosto zamknięty chór zakonny ujęty został kapitularzem
i zakrystią, pozostała część świątyni to obszerna nawa sklepiona kolebką o imponującej
rozpiętości, ujęta trzema parami kaplic przykrytych kolebkami poprzecznie osadzonymi

1 Małkiewicz 1962, s. 143–183.
2 Kret 1967, s. 23–54.
3 Guttmejer 2007, s. 63–64, 74–75.
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1. Kraków, Bielany, hipotetyczna rekonstrukcja pierwotnego założenia;
za: Małkiewicz 1962, rys. 2
2. Kraków, Bielany; fragment il. 1
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wobec osi kościoła. Fasadę świątyni dopełniają, znacznie ją poszerzając, wieże, które
niezwykle rzadko dostawiane były do frontów świątyń kamedulskich. Z korpusem tak
okazałej świątyni łączą się po bokach budynki
gospodarcze, ujmujące dwa wydłużone dziedzińce. Pojawia się rozwiązanie przestrzenne,
w którym usytuowany pośrodku kościół
rozdziela układ dwu prostokątnych, wydłużonych dziedzińców, otoczonych skrzydłami
zabudowań gospodarczych i służących
wspólnocie zakonnej. Tak rozbudowana
przednia część kościoła, utworzona przez
właściwą fasadę świątyni, wraz z ujmującymi
ją dwiema wieżami i dodatkowo wydłużona
bocznymi skrzydłami budynków gospodarczych narzuca skalę przedniego obszernego
dziedzińca, otoczonego na obrzeżach kolejnymi zabudowaniami (il. 1). Poprzedzony
obszernym dziedzińcem kościół zatem znalazł
się w centrum obszernej, prostokątnej przestrzeni, jego korpus ujmują po bokach dwa
wydłużone, mniejsze pomieszczenia klasztorne zaś za kościołem wydzielono zespół
budynków eremów uszeregowanych w czterech rzędach. Wejście na dziedziniec przedni
znajdowało się w usytuowanym na osi, na
wprost fasady, piętrowym budynku, którego
górna kondygnacja pełniła funkcję spichlerza.
Do budynku bramnego prowadziła długa
droga wytyczona wewnątrz dużej klauzury,
ograniczonej po bokach murami, przed
wejściem rozszerzająca się w placyk zbliżony
do półkola. Osiowość założenia, monumentalna dwuwieżowa fasada i obszerna nawa
korpusu świątyni ujęta trzema parami kaplic
wyróżniają założenie krakowskie, stanowiąc
zarazem odstępstwo od zasad przyjętych
w budownictwie kamedulskim; jedynie
podłużny chór z zakrystią i kapitularzem są
zgodne z zaleceniami zakonnymi. W jakim
celu wymuszono na władzach zakonnych
te odstępstwa? Czy jest możliwe znalezienie
wyjaśnienia dokonanych zmian?
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Wydaje się, że gdy fundacja doszła
do skutku w 1604 r.4, Mikołaj Wolski
zamierzał zrealizować erem kamedulski
zgodny z oczekiwaniami władz zakonnych i przyjętymi zasadami budownictwa
kamedulskiego. Erem położony został
w znacznej odległości od miasta, w okolicy
mało zamieszkałej, a wytyczenie wielkiej
klauzury dokonane zostało z uwzględnieniem planowanej liczby budynków
eremów, zaś chór zakonny świątyni realizował zasady życia wspólnoty eremickiej.
Tę fazę budowy, która przypadła zapewne
na lata 1609–1617, wnikliwie wyodrębnił
i zanalizował Adam Małkiewicz5.
W którymś momencie nastąpiło jednak wzbogacenie funkcji fundowanego
zespołu, o czym świadczy treść testamentu
Mikołaja Wolskiego z 1630 r. Fundator
precyzyjnie określił w nim cele, jakie winny być zrealizowane, aby miejsce to funkcjonowało zgodnie z nowym zamierzeniem6. Zapewne po ukończeniu głównego etapu
wznoszenia zakonnego eremu kolejnym miało być uczynienie z niego oryginalny cel
pielgrzymowania związany z kultem Matki Bożej. W kościele urządzono miejsce kultu
zaśnięcia Matki Boskiej, a kaplica w krypcie pod posadzką chóru, prawdopodobnie
kopia jerozolimskiej kaplicy Grobu Maryi, usytuowana została na granicy między
korpusem a chórem zakonnym. By ruch pielgrzymów odbywał się w sposób uporządkowany, jeden bieg schodów służył do schodzenia do kaplicy, a drugi, umieszczony
po przeciwnej stronie, do wychodzenia z niej7. Ideowo kaplica ta wiązała się z wezwaniem Wniebowzięcia Matki Boskiej ołtarza głównego, usytuowanego nad kryptą. Ten
pielgrzymkowy charakter wnętrza świątyni zapewne zadecydował o wyborze formy
korpusu, nawiązującej do korpusu rzymskiego Il Gesù, z licznymi bocznymi kaplicami, realizującego kontrreformacyjny program odrodzenia religijnego. W inne dni

3. Sucha Beskidzka,

widok klasztoru
kanoników
regularnych i zespołu
kaplic, 1630, za:
Krasnowolski 1998,
il. na s. 133

4 Małkiewicz 1962, s. 145.
5 Małkiewicz 1972, s. 91–95.
6 Tekst testamentu przytacza Małkiewicz w Aneksie: Małkiewicz 1962, s. 175–177.
7 Zejścia te zachowane są do dzisiaj, komunikują wnętrze kościoła z kryptą. Por. Aneks w: Małkiewicz
1962, s. 176: „Dlatego przydaie devotionis meae et intentionis locum, zaras punkt położony pod Ołtarzem
Gloriosissimae Assumptionis Beatissimae Virginis Mariae Grob Naswiętszym Panney do ktoregom zbudował dwa schody, ktore toto anni tempore miały bydź zawdy zamknione, y tylko a Vesperis Assumptionis B. V. Mariae otwierać et per Octavammten Naswiętszy Grub Matki Bożey nawiedzany venerowany
debito cultu y z Nabożenstwem obchodzony ktoredy iedna Strona a dexteris wchodzić, y tam ob multitudinem Venerationi Sepulchri odprawiwszy devotią swoie drugim wschodemm wychodzić do Kościoła
Ludzie powinni, aby długą zabawą et multitudine processionis tumultuose et minori decentia to tam
dosyc ciasne y nieprzestrone mieysce nie było inconvenienter turbowane”.
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degi Angeli, pierwotnie
termy Dioklecjana,
plan współczesny;
źródło: hattps://
www.etsy.com/
listing/115210760/
baths-of-diocletianthermae-diocletiani

potrzeby duchowe pielgrzymów na Mons Argenteus, głównie kobiet, którym „krom
kilku razy zagrodzenie jest w tym tam Kościele”, miały być zaspokajane w dwóch
niewielkich świątyniach, wzniesionych na krańcach długiej drogi prowadzącej przez
teren wielkiej klauzury do furty klasztornej. Oba kościoły, zwrócone ku sobie fasadami,
miały być usytuowane po przeciwnych stronach wlotu drogi na plac przed budynkiem bramnym. W testamencie określono ich wezwania, sięgając do tradycji świętych
eremitek: Marii Magdaleny i Marii Egipcjanki8. Kolejnym miejscem kontemplacji
i nabożeństw miał być kompleks – przewidzianych w testamencie – siedmiu kaplic
w formie kościołów, poświęconych siedmiu radościom Maryi, na wzór – jak sformułował to testator – podobnie funkcjonujących założeń w Rzymie (choć tutaj Wolski miał
pewne wątpliwości co do istnienia takiego miejsca w Wiecznym Mieście), a zwłaszcza
w Neapolu. Jeden z ojców klasztoru krakowskiego miał udać się do wskazanych miast,
aby sporządzić „opisanie, qua forma to się tam odprawuje”9.
Rok sporządzenia testamentu – 1630 – jest symptomatyczny. W tym roku poświęcono kościół Grobu Matki Boskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w którym ponad kopią
kaplicy jerozolimskiej umieszczono ołtarz Matki Boskiej Triumfującej10, zaś w Suchej
Beskidzkiej, przy klasztorze kanoników regularnych, ufundowanym w 1624 r. przez
Piotra Komorowskiego, wzniesiono zespół siedmiu kaplic poświęconych Radościom
Maryi; kaplice istniały już przed 1631 rokiem11 (il. 3).

8 Aneks w: Małkiewicz 1962, s. 176.
9 Ibidem.
10 Wyczawski 1987, s. 82.
11 Krasnowolski 1998, s. 128–129, 132–135.
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5. Sebastiano Serlio,

Tutte l’opere
d’architettura,
Wenecja 1584, Libro
terzo, Termy
Dioklecjana,
il. 90

Mons Argenteus to nie tylko erem kamedulski, lecz również centrum szczególnie rozbudowanego kultu maryjnego, z kaplicą Zaśnięcia Matki Boskiej i zespołem
siedmiu kaplic Radości Maryi – swoiste maryjne sacro monte, przypominające jednak
o eremickim charakterze tego miejsca wezwaniami świątyń: eremitek Marii Magdaleny
i Marii Egipcjanki. Być może ta właśnie pielgrzymkowa funkcja podkrakowskiego
sacro monte stała się przyczyną dążenia do wyrazistego zaakcentowania tego miejsca
w panoramie okolic Krakowa okazałą, dwuwieżową fasadą. Wyłącznie eremicki charakter założenia narzuciłby skromniejszy styl architektoniczny, wtopiony w ustronne
otoczenie krajobrazowe.
Wydaje się, że po śmierci Mikołaja Wolskiego wyznaczeni przez niego opiekunowie przedsięwzięcia – w tym najbardziej chyba zaangażowany Stanisław Lubomirski,
syn Sebastiana, darczyńcy terenu, na którym powstał erem – zadbali przede wszystkim
o ukończenie świątyni, aby erem mógł funkcjonować zgodnie ze swoim głównym
powołaniem. Nie wybudowano siedmiu kaplic ani dwóch kościołów świętych eremitek, miejsce podporządkowano wyłącznie życiu zakonników. Prawdopodobnie to
właśnie program wymyślony przez Wolskiego dla jego fundacji spowodował wybór
nietypowych dla kamedułów rozwiązań funkcjonalnych i formalnych, takich jak specyficzny, regularny układ całości, kształt korpusu typu Il Gesù oraz dwuwieżowa fasada.
Innym założeniem klasztornym nader podobnym do krakowskiego jest kartuzja
w Valdicach koło Jičina, zaprojektowana przez Andreę Spezzę ok. 1627 r. dla Albrechta
Wallensteina. W centrum otoczonego murem zespołu budynków znajduje się kościół
o trójprzęsłowym korpusie i wydłużonym prezbiterium, z dwoma podłużnymi prostokątnymi dziedzińcami klasztornymi po bokach korpusu. Elewacje krótszych skrzydeł
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6. Sebastiano Serlio,
op. cit., Termy
Karakalli, il. 95

od strony dziedzińców przednich stanowią przedłużenie fasad kościołów, zaś tylne
łączą się z nasadami prezbiteriów. Różnicę stanowi założenie domków zakonników:
w Krakowie uszeregowane są w czterech rzędach, w Valdicach tworzą ciąg pustelni
przy murze wewnętrznego wirydarza (il. 10). Pragnę poddać pod dyskusję źródła inspiracji tak niezwykłych zespołów12 (il. 2).
W XVI w. w Rzymie zrealizowano ważne, a jednocześnie trudne przedsięwzięcie w postaci przystosowania imponujących pozostałości term Dioklecjana do celów
sakralnych (il. 5). Miejsce to stało się klasztorem kartuzów, a autorem projektu przebudowy z lat 1561–1564 był Michał Anioł13 (il. 4).
Zgodnie z projektem Michała Anioła głównym wejściem założenia stały się zrujnowane, półkoliste resztki caldarium, które tworzyło przedsionek, zaś dalsze ruiny
wykorzystano do utworzenia trójprzęsłowej nawy, uzupełnionej przez wydłużony
chór, zgodnie z potrzebami zakonników, na wprost wejścia do nowo zaaranżowanej
świątyni. Ramię wejściowe i jego kontynuacja po przeciwnej stronie oraz obszerny
trójprzęsłowy korpus tworzyły klarowną, przestrzenną kompozycję krzyżową – tak
zaaranżowana świątynia zajęła centrum zabudowań (il. 8, 9). W termach ten człon centralny ujęty był po bokach dwoma podłużnymi dziedzińcami arkadowymi – palestrami,
12 Karpowicz 2002, s. 22.
13 Argan, Contardi 2004, s. 356.
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z których wyraźną formę zachował prawy; lewy, za prezbiterium świątyni, został
wyraźnie uszczuplony przez kolejne zabudowy. Teren, otoczony murem z dawnego
ogrodzenia term, zajęły domki eremu, z wielkim, wypełnionym zielenią centrum.
Innym charakterystycznym członem dawnych term Dioklecjana jest obszerny, półkolisty plac przed wejściem do świątyni, ślad dawnego muru ogradzającego kompleks term
– dzisiejsza Piazza della Repubblica – zbierający drogi biegnące ku termom, wytyczone
już w czasach nowożytnych (il. 7). W XVII w. udział w upiększaniu budowli miał pol7. Andrea Palladio,
rekonstrukcja term
Dioklecjana; plan
w zasobach RIBA;
źródło: https//www.
architecture.com/
image-library/
ribapixhtml?
Pagelndex=
collection=baths

ski kanonik Bartłomiej Powsiński, który sfinansował przebudowę kaplicy św. Brunona
z Kwerfurtu, ukończoną w 1620 r.14 Nie tylko kartuzi zechcieli mieć w tych pozostałościach swą świątynię, w zachowanej jednej z narożnych baszt ogrodzenia term swą
obszerną kaplicę urządzili cystersi.
Marie Tanner prześledziła tło ideowe nowych poszukiwań formalnych i konstrukcyjnych w środowisku włoskich architektów drugiej połowie XV w. i początkach
XVI15. Według niej zarysowały się dwie interesujące postawy: 1) akcentowanie własnej,
14 Choińska-Mika 1985, s. 286–287.
15 Tanner 2010.
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degli Angeli / Termy
Dioklecjana – czarną
linią zaznaczono
ingerencję Michała
Anioła w strukturę
antyczną; za: Argan,
Contardi 2004, il. 418

historycznej tradycji architektonicznej, antygreckiej, za to proetruskiej,
widoczna szczególnie u Albertiego; 2)
nadawanie chrześcijańskiego charakteru inwestycjom Flawiuszów, głównie
Tytusa, jako tych, którzy pokonawszy
powstańców żydowskich, przyczynili
się do osłabienia religijnej pozycji
Jerozolimy. Dla uczczenia zwycięstwa
Wespazjan wzniósł Templum Pacis.
W dobie renesansu tradycję etruską
widziano w centralizujących rozwiązaniach architektonicznych – małych
budowlach lub tak znaczących jak
termy. Co ciekawe, ruiny bazyliki Maksencjusza i Konstantyna interpretowano wówczas jako Templum Pacis. Nadawano im wartości sakralne, łącząc ze
zrabowanymi ze Świątyni Jerozolimskiej spoliami. Szczególne miejsce zajmowało
wzniesione przez Flawiuszów Koloseum uświęcone męczeńską śmiercią chrześcijan16.
Jak wytłumaczyć tą zależność ogólnego rozplanowania założeń kamedulskich czy
kartuskich od schematów kompozycyjnych założeń termalnych, na czym polegała
inspiracja nimi? Wydaje się, że zainteresowanie tymi układami przestrzennymi przebiegało podobnymi drogami, jak ich wpływ na ukształtowanie koncepcji Bazyliki
św. Piotra w Watykanie. Słynny plan, zamieszczony przez Sebastiana Serlia, zachwycający swą formalną doskonałością, spopularyzowany został w niezliczonej liczbie
podręczników architektury renesansowej. Ale przecież sami twórcy byli świadomi
jego abstrakcyjności, o czym świadczy jakże wymowna uwaga zapisana ręką zapewne
samego Bramantego (być może Peruzziego, ale jeszcze za życia Bramantego): „non
ebbe efetto”. W tym samym czasie pojawiły się koncepcje budowli centralnej w rysunkach Bramantego, choć charakteryzujące się niezwykle solidnymi konstrukcjami
murów, filarami zadziwiającymi swą grubością i kolosalnością, będącymi – jak uważa
Tanner – wynikiem skrupulatnych studiów Bramantego pozostałości rzymskich
ruin Templum Pacis i term Dioklecjana. Jeden z rysunków Bramantego jest wyraźnym nawiązaniem do ogólnej przestrzennej koncepcji budowli termalnej, otoczonej
dodatkowo ogrodzeniem z narożnymi wieżowymi konstrukcjami, jak w termach
Dioklecjana. Kompozycja Bazyliki św. Piotra realizuje podobnie solidną krzyżową
konstrukcję całego układu odtworzonych w traktacie Serlia term Tytusa czy przekształconych w budowlę centralną pozostałości Templum Pacis. Wobec trwającego co
najmniej od połowy XV w. procesu „chrystianizowania” dynastii Flawiuszów ich fundacje w piśmiennictwie otoczenia papieskiego znalazły się w centrum zainteresowania
architektów początku XVI stulecia.

16 Ibidem, s. 18–47.
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Kolejnym niezwykle ważnym etapem tego procesu było wspomniane
urządzenie w pozostałościach term
Dioklecjana założenia sakralnego. Propagatorem tej idei był sycylijski zakonnik Antonio Lo Duca, który szczególnie
intensywnie działał od 1541 r., zainspirowany wizją przekształcenia pogańskiej
budowli w świątynię dedykowaną aniołom i chrześcijańskim męczennikom,
znanym i anonimowym. Mimo wielu
trudności, za pontyfikatu Juliusza III
termy uznane zostały za świątynię
chrześcijańską i poświęcone, a Pius IV
w 1561 r. przekazał nową świątynię kartuzom rzymskiego kościoła Santa Croce
in Gerusalemme, zapewniając jednocześnie dostateczne środki na niezbędne
prace adaptacyjne. Świątynia otrzymała
wezwanie Matki Bożej Anielskiej
i Męczenników. Męczennikami mieli
być chrześcijanie zmuszeni do budowy
term, nierzadko ponoszący śmierć
w trakcie pracy17. Decyzja o zaadaptowaniu term na obiekt sakralny była niezwykle ważna w obliczu toczących się
wówczas w Rzymie dyskusji na temat
pogańskiego dziedzictwa i włączenia
go w tradycję chrześcijańską. Jednym
z argumentów było, że budowle te przetrwały dzięki Boskiej opatrzności, zatem należy je zachować i nadal wykorzystywać,
przeprowadzając jedynie ich renowację. Inskrypcja nad ołtarzem bazyliki Matki Bożej
Anielskiej i Męczenników głosi: „Quod fuit idolum nunc est templum Virginis”18.
Zachowane częściowo caldarium stało się efektowną wklęśniętą fasadą głównego
wejścia, za nim rozciągała się usytuowana poprzecznie wielka sala główna term – teraz
trójprzęsłowa nawa główna świątyni. Przedłużeniem osi głównej stał się wzniesiony
przez Michała Anioła chór zakonny. Termy i ich pozostałości zawsze cieszyły się
szczególnym zainteresowaniem architektów, zwłaszcza ery nowożytnej. Fascynowała
ich niezwykle solidna konstrukcja architektoniczna, wkomponowana w nią dekoracja
architektoniczna, poddana dyscyplinie osiowość i symetria tak obszernego przestrzennie założenia architektonicznego.

9. Plan i widok ruin
term Dioklecjana,
u góry rysunek
Antonia da Sangallo
St., za: Argan,
Contardi 2004,
il. 495; u dołu
Giovanni Antonio
Dosio, za: ibidem,
il. 496 (oba rysunki
na s. 354)

17 Argan, Contardi 2004, s. 354–356.
18 Argan, Contardi 2004, s. 303, 309.
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10. Valdice, plan kartuzji;

za: Małkiewicz 1962, rys. 6

11. Rytwiany, erem

kamedułów, rekonstrukcja
pierwotnego założenia;
za: Brykowska 1974, rys. 9

Wydaje się, że niezbyt regularny układ rzymskiego założenia kartuskiego udoskonalony został w przygotowywanych w środowisku rzymskim planach dla kamedułów
podkrakowskich czy kartuzów w Valdicach pod Jičinem. W typowym założeniu
termalnym wielka sala centralna, trójprzęsłowa, ujęta jest bocznymi podłużnymi dziedzińczykami. Inaczej potraktowano to miejsce u kamedułów – tu w centrum znajduje
się świątynia, środkowa nawa korpusu ujęta została trzema parami kaplic w nawiązaniu
do Templum Pacis, co jest tym bardziej zastanawiające, bowiem kaplice, jak w Templum,
zasklepiono kolebkami poprzecznymi wobec nawy. Podobieństwo do korpusu rzymskiego Il Gesù nie powinno dziwić – już w 1979 r. Adam Małkiewicz wyraził przekonująco sąd o Templum Pacis jako zapewne najważniejszym źródle inspiracji dla
ukształtowania korpusu kościoła profesów rzymskich19. Dostawiono do tego korpusu
długi chór zakonny, zaś po bokach komunikacyjne korytarze łączące świątynię
z eremami. Przed furtą prowadzącą na teren klasztorny pojawia się ogrodzony plac,
o różnych formach prostokąta bądź zbliżonych do półkola; szkoda, że nie półkolisty,
jak zachowany w Rzymie w zespole term Dioklecjana. W fasadzie umieszczona została
aluzja do tego obiektu – dominujące okno termalne. Symetria, porządek, logiczność
tych przestrzeni pozwalają na wskazanie prawdopodobnego źródła inspiracji dla tak
obszernych układów przestrzennych, jak eremickie klasztory kartuzów w Valdicach czy
19 Małkiewicz 1970, s. 45–47.
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kamedułów w Krakowie – były to
rekonstrukcje rzymskich term.
Pozostaje jeszcze problem, tak
wyraźnie wyartykułowany w pracy
Karola Guttmejera, mianowicie
inspiracji założeniem rezydencji
Filipa II w Escorialu. Wpływ ten
wyraźny jest, co wydaje się być
zrozumiałe, w krajach katolickich
obszaru niemieckiego, zwłaszcza
podległych władzy Habsburgów.
Niezwykle wczesnym przykładem
inspiracji jest założenie augustiańskie w Vorau w Austrii, gdzie po
1611 r. przystąpiono do jego przebudowy, wznosząc po południowej
stronie kościoła, wokół niemal kwadratowego wirydarza, skrzydła konwentualne, zaś przed 1649 r. po stronie północnej 12. Rytwiany, Pustelnia
Lasu, źródło:
w identyczny sposób tzw. opactwo z biblioteką i pomieszczeniami prałackimi. Także Złotego
rytwiany.com.pl/gallery/
charakter funkcjonalny tego przedsięwzięcia zbliża go funkcji skrzydeł klasztornych index.php?view=
Escorialu20. Wspólna dla pochodnych budowli hiszpańskiej, Vorau oraz Krakowa slideshow&gallery=gm_
lot_p&id=lideshow_index
i Valdic jest osiowość założenia, podczas gdy ich cechy ściśle formalne, funkcje klasz- =7 (lub 640_mod2_
torów eremickich, kierują uwagę raczej na Rzym. Ten formalny porządek, zapocząt- klasztor_tak_1.jpg.jpg)
kowany w Escorialu w początkach XVII w. jest coraz bardziej akceptowany i jemu
podległa modyfikacja kartuzji rzymskiej w opracowywaniu projektów dla Krakowa
i Valdic. To z kręgu włoskiej religijności wywodzi się koncepcja sacro monte, nie tylko
pasyjna, lecz również różańcowa – maryjna, o jakiej myślał Mikołaj Wolski.
Pozostaje problem fasady dwuwieżowej, tak wyraźnie rysującej się w dalekich
perspektywach widokowych okolic Krakowa. Fasady dwuwieżowe były znakiem
katedralnych czy kolegiackich budowli sakralnych, przy czym coraz częściej akcentowały główne świątynie miejsc pielgrzymkowych. Czy zatem tak monumentalna ich
manifestacja na Bielanach krakowskich nie miała za zadanie wskazania w krajobrazie
celu pielgrzymowania (il. 13)? Dodano je do zwartego korpusu, nadmiernie poszerzając
fasadę budowli, nie wtapiając w nią, jak u karmelitów wiśnickich. Wieże dodano, gdy
pojawiła się myśl o rozwinięciu pielgrzymkowego miejsca kultu maryjnego, może po
1617 r., kiedy po krótkiej przerwie dokończono budowę świątyni. Wzorce mogły być
najróżniejsze21.
Niniejszy tekst stanowi próbę wyjaśnienia odstępstw formalnych i funkcjonalnych
od przewidzianych zaleceniami zakonnymi zasad kształtowania ogólnych układów, jak
i szczegółowych dyspozycji dla eremów kamedulskich. Niemal idealnie realizuje te
zalecenia budowany współcześnie erem w Rytwianach, gdzie odstępstwem okazał się
20 Braunfels 1985, s. 237.
21 Por. Guttmejer 2007, s. 61–63.
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13. Kraków, Bielany;

źródło: tumbir_
ma0iprXpFm1qzgiooo1
_r1_1280.jpg

niezwykle bogaty wystrój wnętrza świątyni, ale idea desertum została jednak uwzględniona22 (il. 12). Wydaje się, że Mikołaj Wolski pod wpływem bardzo popularnych
w północnych Włoszech sacro monte23 powziął zamiar zaaranżowania podobnego
miejsca kultu w pobliżu Krakowa, lecz z tego zamysłu pozostała jedynie wspaniała,
dwuwieżowa fasada kościoła kamedulskiego i jego obszerny korpus.

Polish Camaldolese Hermitages –
A Genesis of Layout

T

he most important – because initiating Camaldolese foundations in Poland – hermitage in
Cracow only in one point was consistent with the building regulations of the Order: an elongated,
straight-closed choir was flanked by a chapterhouse and vestry; the remaining part of the church and
the shape of the monastery buildings were different. The axiality of the complex, a monumental,
two-tower façade, and a spacious nave of the main church with three chapels on either side – these
elements clearly distinguish the Cracow Camaldolese complex from the building regulations of the
Order. What was the purpose of such changes and is it possible to explain them?

22 Brykowska 1974, s. 246. O szczególnym podobieństwie rozpoczętej inwestycji Wolskiego do kościoła eremu w Rytwianach zob. Małkiewicz 1972, s. 97–98.
23 Mitkowska 1990, s. 120–124.
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It seems that when the foundation was made in 1604, Mikołaj Wolski intended to create
a Camaldolese hermitage in accordance with the expectations of the Order authorities and the rules
of the Camaldolese building. The hermitage was situated far from the city, in a sparsely inhabited area,
an enclosure allowed for the determined number of hermitage cells, and a choir of the church met the
requirements of the hermitage community.
But, at some point, functions of the founded hermitage were enriched. The founder himself did not
live to see it, but in his last will of 1630 he set out the aims to be achieved in order to make the place
function in accordance with his intentions. Presumably, after the completion of the main stage of the
hermitage programme, the next one was to make the hermitage at Bielany a major centre of pilgrimage
associated with the cult of the Virgin Mary. In a church, the place of the cult of the Dormition of the
Blessed Virgin Mary, a chapel in the crypt under the floor of the choir, probably being a copy of the
Jerusalem Church of the Sepulchre of Saint Mary, located between the church body and the choir. To
facilitate the flow of pilgrims, one flight of the stairs was to descend, and another, on the other side,
to climb up. Ideologically, the chapel was related to the high altar of the Assumption of Mary located
over the crypt.
This It was probably this pilgrimage character of the interior that determined the form of the church
modelled on the Roman Il Gesù, with many side chapels, implementing the Counter-Reformation
programme of religious revival. On all other days, spiritual needs of Mons Argenteus pilgrims, mainly
women, were catered for in two small shrines built at the ends of the long neck leading through the
Strict Enclosure area to the gate. Both churches, facing each other, were to be located at the both ends
of the entry of the way leading to the area in front of the gatehouse. The last will of the founder stated
the patrons of these churches, saint female hermits: Mary Magdalene and Mary of Egypt. There was
another place of contemplation and services indicated in the will, that is seven chapels in the form of
churches devoted to the Seven Joys of Mary.
The year of the last will – 1630 – is symptomatic. This was the year of the consecration of the Church
of the Sepulchre of Saint Mary at Kalwaria Zebrzydowska, where the altar of the Triumphing Virgin
Mary was placed over a copy of the Jerusalem chapel, and a complex of seven chapels devoted to the
Joys of Mary was built at the monastery of canons regular at Sucha Beskidzka, founded in 1625 by Piotr
Komorowski. It is possible that it was the function of a pilgrimage centre near Cracow – sacro monte –
that an imposing two-tower façade was built to accentuate the monastery in the panorama of Cracow
vicinity.
The Camaldolese complex near Cracow could have been inspired by and modelled on the Carthusian
church and monaster y built into the ancient baths of Diocletian in Rome in 1561–1564 by Michelangelo.
It was the time when Italian architects were looking for their own historical building tradition, an antiGreek one, but pro-Etruscan. And the Flavians, with Titus at the lead, were being commonly perceived
as proto-Christians. After ending the Jewish rebellion, Titus destroyed the Second Temple in Jerusalem,
and the spoils were taken to Rome to be placed in a newly built, especially for this purpose, Temple
of Peace (Templum Pacis). The Etruscan tradition was seen in centralizing architectural solutions –
small buildings or such significant ones like the baths – in this case the Baths of Titus, while other
constructions of the Flavians – Templum Pacis – we do know today that these are the ruins of the Basilica
of Maxentius and Constantine – are of sacred value, for they house the spoils taken from the destroyed
Second Temple in Jerusalem; next, the Colosseum – sanctified by the death of Christian martyrs. Thus,
Diocletian’s Baths became a new sacred complex, which in 1561 was granted by Pope Pius IV to the
Carthusian monks of the Roman Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. The church was given its
patron saints: Saint Mary of the Angels and the Martyrs, who were Christian slave labourers set to
constructing the Baths and were often dying during the work. The decision to convert the Baths into the
Catholic temple was very important in the face of discussions taking place at that time in Rome about
the pagan heritage and its incorporation into the Christian tradition. It was argued that it was God’s
Providence that had preserved those pagan buildings, thus they should be renovated and reused. The
remains of the baths had for long enjoyed interest of architects, especially of the early modern period.
They were fascinated by their unusually solid architectural construction with incorporated architectural
decoration, their disciplined axiality and symmetry of such a spacious architectural layout.
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The shape of the Camaldolese hermitage at Bielany near Cracow was influenced also by Il Escorial
which inspired architects and their patrons from the German Catholic countries, especially under the
Habsburgs. It is mainly the axiality of the complex which was modelled on the historical residence of
Philip II of Spain, but its strictly formal features, functions of the hermitage monasteries, draw our
attention to Rome. It is also from Italian religiousness that the concept of sacro monte was taken, not
only the one related to the Passion, but also a rosary one – the Marian, as Wolski wanted it.
The article is an attempt to explain the formal and functional departures from the regulations of
the Camaldolese Order for hermitages. It seems that Mikołaj Wolski, influenced by highly popular in
northern Italy sacro monte decided to arrange a similar place of the Marian cult near Cracow – but
what was left of his idea was only the great two-tower façade of the Camaldolese church and its large
building.
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„Wieczny pomnik zwycięstwa”: erem
kamedulski na Bielanach pod Warszawą –
wotum króla Władysława IV
Pamięci Profesora Mariusza Karpowicza

karol guttmejer
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

I.

26 lutego 1634 r. rosyjskie wojska oblegające od kilkunastu miesięcy obsadzony przez
polską załogę Smoleńsk skapitulowały, otoczone przez przybyłą z odsieczą polską armię
dowodzoną przez króla Władysława IV. Koronowany rok wcześniej władca, latem
1633 r. ruszył na pomoc oblężonej twierdzy i po trwających kilka miesięcy zmaganiach
doprowadził do spektakularnego poddania się armii rosyjskiej. Fakt ten uznano za
wielkie zwycięstwo polskiego oręża i nowo obranego, popularnego króla1 (il. 1). Ten
zaś obiecał jako wotum dziękczynne za tę wiktorię – a także za koronę królewską –
ufundowanie eremu dla zakonu kamedułów w Warszawie. Ta intencja króla została
zaaprobowana przez kapitułę generalną w Monte Corona już w maju 1634 r.2 Nie wiadomo, dlaczego wybór króla padł na ten zakon, ale znał on pierwszy na terenie Polski
erem kamedułów w krakowskich Bielanach oraz drugi, w Rytwianach3.
Dnia 5 listopada 1639 r. Władysław IV w obszernym przywileju nadał kamedułom
tereny na Górze Polkowej, 2 mile na północ od Warszawy4. 20 sierpnia 1641 r. sejm
potwierdził przywilej fundacyjny króla5. 6 października 1641 r. król wydał rozszerzony
dokument fundacyjny6. Kiedy nastąpiło wprowadzenie zakonników – nie wiadomo.
1 Miało to znaczne przeniesienie na sztuki plastyczne, por. Chrościcki 1983, s. 74–76.
2 Wypis z akt kapituły generalnej kongregacji Monte Corona z maja 1634 r., w: Liber privilegiorum, k. 1; por.
Aneks nr 2, s. 472.
3 W 1633 r. król ufundował w podkrakowskiej świątyni kamedułów kaplicę pod wezwaniem św. Benedykta;
Zarewicz 1871, s. 26. Król w drodze powrotnej z Baden, gdzie leczył swoje schorzenia, jadąc przez Małopolskę do Warszawy, 10 IX 1638 r. odwiedził erem w Rytwianach; Sobieski 1991, s. 148–152.
4 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Metryka Koronna 186, k. 62; zob. Aneks nr 1, s. 468.
5 Uchwała Sejmu z 20 VIII 1641 r. mówi o woli upamiętnienia zarówno wyboru na króla, jak i zwycięstwa
smoleńskiego – zob. Aneks nr 2, s. 473. Por. Volumina Legum, t. 4, s. 10.
6 Liber privilegiorum, k. 1–3, por. Aneks nr 2, s. 473.
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1. Sebastian Dadler,

Medal Władysława IV
na zwycięstwo pod
Smoleńskiem oraz
traktaty z Turcją
i Szwecją, rewers,
Zamek Królewski
w Warszawie
- Muzeum, nr inw.
ZKW.N.830/2526,
fot. Andrzej Ring,
Lech Sandzewicz

Maria Brykowska uważa, że miało to miejsce w 1643 r. i zostało
opisane przez Adama Jarzębskiego7. Wtedy zapewne
powstały pierwsze drewniane domki dla zakonników
i tymczasowy drewniany kościółek. Król nie rozpoczął
wznoszenia właściwych budynków eremu. Zapewne
stanęły temu na przeszkodzie permanentne kłopoty
finansowe władcy8. Jednak w 1647 r. wybudowano siedem pierwszych eremitoriów dla zakonników9. Domki stanęły w regularnym układzie
wyznaczającym cztery rzędy (il. 2). Każdy z nich
miał znakomitego fundatora10. W pierwszym rzędzie, północnym11, wzniesiono wtedy trzy domki,
w kolejności od zachodu ku wschodowi: króla
Władysława IV, drugi – Jana Kazimierza, trzeci –
prymasa Macieja Łubieńskiego, czwarty – biskupa
Karola Ferdynanda Wazy. Trzy kolejne rzędy zostały
przesunięte w kierunku wschodnim i ich domki stanęły na
wysokości trzeciego eremitorium prymasa Łubieńskiego. I tak,
w drugim stanął pojedynczy domek fundacji biskupa poznańskiego
Andrzeja Szołdrskiego12, w trzecim rzędzie – eremitorium fundacji wielkiego kanclerza
koronnego Jerzego Ossolińskiego, w czwartym zaś – jeden domek fundacji wielkiego
kanclerza litewskiego Albrychta Stanisława Radziwiłła. Wkrótce powstały kolejne
domki: w drugim rzędzie drugi domek nieznanego fundatora herbu Poraj13, w trzecim rzędzie drugi dom wzniesiono w 1651 r. z fundacji podkanclerzego litewskiego
7 Brykowska 1982b, s. 45; Brykowska 1982a, s. 15; Jarzębski 1643, s. 173–175.
8 Obszernie o finansowych kłopotach króla zob. Czapliński 1976, s. 302–307. Wspomina o tym Wisner 1995,
s. 167. Albrycht Stanisław Radziwiłł odnotował pod datą 18 VIII 1639 r.: „Król, który z powodu pustek
w skarbcu nie mógł wyżywić straży swej osoby, będąc w Wilnie wydanymi wbrew prawom, pod prywatną
pieczęcią uniwersałami polecił zebrać donatywę miejską i sami przedmieszczanie wileńscy przymuszeni
królewską prośbą zapłacili 6000 zł”; Radziwiłł 1980, s. 159.
9 Maria Brykowska wprowadziła w języku polskim słuszne rozróżnienie dwóch terminów: erem – klasztor,
eremitorium – dom zakonnika; M. Brykowska, 1982a.
10 Pierwszy raz określenie fundatorów większości domków przedstawił Offmański 1905, s. 411–412. Na planie sytuacyjnym eremu wykonanym w 1942 r. przez Urząd Miejski w m. Warszawie, Wydział Techniczny, Referat Inwentaryzacji Zabytków [sic!] też nie wszystkie są rozpoznane, por. Album poniżej, s. xxx
(obecnie w zbiorach Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej);
Brykowska 1982a, s. 25–29 opisała wszystkie, z wyjątkiem domku z herbem Poraj.
11 Erem, a zatem i kościół nie są dokładnie orientowane, w przeciwieństwie do innych polskich eremów,
lecz jest odchylony w kierunku południowym o około 30°. Nie jest to przypadek i będzie o tym dalej
mowa.
12 Warszawa leżała wówczas w archidiakonacie warszawskim należącym do diecezji poznańskiej. Andrzej
Szołdrski, doktor obojga praw, był nauczycielem młodego księcia Władysława, nic zatem dziwnego, że
po wyborze księcia na króla nastąpiły szybkie awanse na biskupstwa, w 1634 r. na kijowskie, w 1635 na
przemyskie, a w 1636 na poznańskie; Ochmann-Staniszewska 2006, s. 244.
13 W grupie wysokich urzędników koronnych i litewski z około połowy XVII w. nie udało mi się znaleźć
osoby, która pieczętowałaby się tym herbem.
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Kazimierza Leona Sapiehy, w czwartym – drugi domek fundacji podskarbiego litewskiego Gedeona Michała Tryzny, także zapewne z 1651 r.14 W ten sposób w latach
1647–1651 wzniesiono dziesięć eremitoriów, które wyznaczyły regularne rozstawienie
domków. Jedenasty domek na początku czwartego rzędu, na wysokości eremitorium
Władysława IV, powstał z fundacji prymasa Jana Stefana Wydżgi, zapewne w latach
1679–168515. W 1689 r. wzniesiono ostatni, piąty domek w rzędzie północnym z fundacji opata oliwskiego Michała Antoniego Hackiego, a w 1733 r. trzecie w rzędzie trzecim
i ostatnie w ogóle eremitorium biskupa warmińskiego Krzysztofa Szembeka. Domki
zakonników – wyjąwszy dwa ostatnie – powstały w przemyślanym układzie podporządkowanym ściśle hierarchii dostojeństwa w Rzeczypospolitej, począwszy od króla,
jego braci i prymasa, poprzez kanclerzy, podkanclerzych i innych biskupów16. Nie jest
to przypadek. W ten sposób fundacja królewska, poparta przez najważniejsze z urzędu
osoby w państwie, urastała do rangi znaczącego symbolu i stawała się odbiciem woli
i pomnikiem chwały ufundowanym przez Rzeczpospolitą17.
W tym regularnym i zhierarchizowanym układzie eremitoriów zwraca uwagę puste,
drugie miejsce w ostatnim rzędzie, między domkiem arcybiskupa Wydżgi a domkiem
kanclerza litewskiego Radziwiłła. Nigdy nie zostało zabudowane. Albo może było
zabudowane, ale zostało potem wykluczone? Wszak nic nie stało na przeszkodzie, aby
po pierwszym i drugim etapie budowy domków w roku 1647 i 1651 wybudować w wolnym miejscu eremitorium, tak jak uzupełnił tu zabudowę biskup Wydżga. Być może
to pewna historyczna spekulacja, ale śmiem sądzić, iż brak zabudowy w tym miejscu
był świadomym zabiegiem zarówno fundatorów, jak i zakonników. Przypuszczam,
że mógł tu powstać dom z fundacji, która została później w swoisty sposób „przeklęta”. Biorąc pod uwagę hierarchię fundacji, mogło tu być wzniesione eremitorium
Hieronima Radziejowskiego, w latach 1650–1652 podkanclerza koronnego. W styczniu
1652 r. Radziejowski został skazany na poena perduellionis, czyli śmierć za obrazę majestatu króla, a wobec ucieczki – na banicję i infamię. Po ucieczce za granicę Radziejowski
związał się z dworem szwedzkim. Wprawdzie po „potopie” szwedzkim odzyskał
w 1662 r. dawną pozycję i majątek w Polsce, a sejm na kwietniowym posiedzeniu
w tym samym roku wybaczył mu wszystkie winy, znosząc infamię, zastrzeżono jednak,
„że do honorów i dygnitarstw nie ma konkurować i na Dworze naszym nie ma bywać,
chyba że od Nas [króla] ultro vocatus [faktycznie wezwany] będzie”18. Być może to
14 Gedeon Michał Tryzna zmarł w 1652 r.
15 W tych latach Wydżga pełnił tę funkcję.
16 Niezależnie od sprawowanych funkcji prawie wszyscy byli wcześniej szczególnie blisko związani z władcami. Maciej Łubieński był od 1607 r. sekretarzem Zygmunta III, arcybiskupem gnieźnieńskim od 1641 r.
O biskupie Szołdrskim zob. przyp. 12 powyżej. Albrycht Stanisław Radziwiłł został w młodym wieku
kanclerzem za czasów Zygmunta III i potem z poświęceniem współpracował z Władysławem IV i jego
następcą. Wydżga był sekretarzem Władysława IV, a później Jana Kazimierza.
17 W dość szczegółowych zapisach Albrychta Stanisława Radziwiłła pod datami 1639, 1643, 1647 i 1651 nie
znajdujemy ani jednej wzmianki czy to o pobycie króla, czy samego Radziwiłła na podwarszawskich
Bielanach. Można tylko domniemywać, iż kanclerz nie był w tych momentach obecny na dworze; zob.
Radziwiłł 1980.
18 Kersten 1988, s. 535. W tym obszernym studium nie znalazłem nic o związkach Radziejowskiego z Bielanami.
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ostatnie zastrzeżenie rozciągnięto na fundację królewską i dlatego najpierw rozebrano
domek ufundowany przez renegata, a potem, ku przestrodze, miejsce pozostawiono
puste. Trudno wszak znaleźć wytłumaczenie, dlaczego nie zabudowano wolnej działki.
Jest jeszcze możliwe inne wyjaśnienie. Być może miejsce to było zarezerwowane dla
fundacji królewicza Zygmunta Kazimierza, jedynego syna Władysława IV. Wielka
nadzieja władcy i powszechnie lubiany młody królewicz zmarł w wieku siedmiu lat
9 sierpnia 1647 r., a więc w roku wzniesienia pierwszych siedmiu głównych domków.
Król długo nie mógł pogodzić się z tą stratą. Może więc to puste miejsce to pamiątka
po fundacji niezrealizowanej z tragicznych powodów?
Ustawienie pierwszych dziesięciu domków w regularnych rzędach, z określoną
hierarchią, wskazuje na to, że był już wówczas znany zamysł rozplanowania całego
eremu, uwzględniający topografię i wytyczone wcześniej granice eremu. Wskazuje
na to ustawienie domków w ten sposób, że w dwóch środkowych rzędach są one
przesunięte na wschód o dwa szeregi w stosunku do skrajnych rzędów. A więc już
wówczas zakładano wsunięcie kościoła między te skrajne rzędy. Zatem istniał projekt
kościoła. Zmarły w maju 1648 r. Władysław IV nie rozpoczął jednak tej realizacji. Król
Jan Kazimierz, brat poprzednika, zaledwie dwa miesiące po koronacji w dokumencie
wydanym 20 marca 1649 r. potwierdził przywileje poprzednika19. Szybko, jak na
gorący, wojenny okres. Warto tu zacytować fragment tego dokumentu: „[Władysław
IV] gdy szczęśliwie powróciwszy do ojczyzny po triumfalnym orężnym zdławieniu
Moskwy umieścił klasztor wraz z eremami braci zakonu kamedułów […] na naszej
Górze Królewskiej na brzegu Wisły na zachód od Warszawy, wznosząc go i fundując jako wieczny pomnik zwycięstwa, niczym jakiś ołtarz Zwycięskiego
Boga Zastępów [podkreślenie – K.G.]”20. Dla króla, jak i współczesnych oczywista
była szczególna, wotywna fundacja poprzednika i jej ranga. Ludwik Zarewicz, który
opracował archiwum prowincji polskiej kamedułów na krakowskich Bielanach napisał,
że fundamenty nowego kościoła położono za czasów Jana Kazimierza, zaś budowę
kościoła rozpoczęto za sprawą króla Michała Korybuta oraz Krzysztofa Zygmunta Paca,
kanclerza wielkiego litewskiego, skądinąd fundatora eremu w Pożajściu na Litwie21.
Pierwszy w Polsce, krakowski erem Montis Argentini, otrzymał za sprawą fundatora
marszałka koronnego Mikołaja Wolskiego niebywałą, monumentalną formę, wręcz
łamiącą dotychczasową tradycję i reguły zakonne. Budując swoisty pomnik pobożności,
ale i swojej chwały, Wolski wyznaczył i narzucił wzorzec polskiego monumentalnego
założenia kamedulskiego22. „Wieczny pomnik zwycięstwa” królów z młodej dynastii
Wazów nie mógł być zwykłym kościołem.

19 Jan II Kazimierz Waza został wybrany na króla 20 XI 1648 r., po sześciu miesiącach bezkrólewia.
17 I 1649 r. w katedrze wawelskiej arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Maciej Łubieński koronował
nowego władcę.
20 Liber privilegiorum, k. 5–5v; por. Aneks nr 2, s. 479.
21 Zarewicz 1871, s. 36, 37.
22 Na temat wpływu tego eremu na polskie, ale nie tylko eremy kamedulskie: Guttmejer 2007, s. 55–105 (tu
literatura dotycząca tego eremu).
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Ideę wznoszenia dziękczynnych, wotywnych kościołów związanych z militarnym
zwycięstwem chrześcijaństwo przejęło z antyku23. W nowożytnej Polsce powstało
kilka wotywnych kościołów związanych m.in. ze zwycięstwami militarnymi. Kanclerz
wielki koronny i hetman wielki koronny Jan Zamoyski, wznosząc słynną kolegiatę
w Zamościu o wielowątkowym programie ideowym, budował ją także jako dziękczynne wotum za militarne zwycięstwa, jako monumentum victoriae. Ten wotywny
charakter świątyni, zobrazowany kilkoma artystycznymi rozwiązaniami, został
podkreślony w jej wezwaniu Zmartwychwstania Pańskiego – Resurrectionis Domini
Chrisiti24. Stanisław Lubomirski, dowodzący jako regimentarz wojskiem polskim
i litewskim pod Chocimiem w 1621 r., w taktycznym zwycięstwie polskim nad armią
turecką dopatrywał się cudownej interwencji św. Michała, gdyż decydująca batalia
rozegrała się w przeddzień jego święta. Jednak wystawiony w latach 1631–1638, jako
wotum za to zwycięstwo, kościół karmelitów w Wiśniczu dedykował Chrystusowi
Zbawicielowi25. Hetman Żółkiewski, stawiając kolegiatę w Żółkwi jako rodową
nekropolię, upamiętniał w niej swoje zwycięstwa, oprócz domu Bożego była to też
Świątynia Zwycięstwa26. Każde z tych trzech dzieł ma indywidualną formę architektoniczną – nie było i nigdy nie powstał obowiązujący model świątyni upamiętniającej
zwycięstwo militarne. Kościołów stanowiących wotum za zwycięstwo militarne było
w dawnej Rzeczypospolitej, podobnie jak i w Europie, więcej.
Jak miał wyglądać kościół upamiętniający wiktorię Władysława IV? 19 czerwca
1669 r., w dniu elekcji Michała Korybuta na króla Polski, poświęcono kamień
węgielny27. To oznacza, że fundamenty były już rozmierzone, a zapewne – zgodnie
z informacją Zarewicza – także założone. Nie wiadomo, kiedy zakończono budowę
wschodniej części kościoła, choć w dotychczasowej literaturze uważa się, że nastąpiło
to przed 19 czerwca 1673 r., skoro w tym dniu uroczyście przeniesiono z Warszawy
cudowny obraz św. Brunona z Kwerfurtu – Bonifacego28. Jest oczywiste, iż realizację każdej budowy rozpoczynano od założenia fundamentów całego budynku.
Witruwiusz zakładaniu fundamentów poświęca tylko kilka zdań, przy okazji murów
obronnych oraz budowy świątyń29. Więcej pisali Alberti i Palladio. Ten ostatni, oprócz
23 Po zwycięskiej bitwie pod Lepanto Wenecjanie wybudowali dziękczynną, wotywną kaplicę przy dominikańskim kościele San Giovanni e Paolo w Wenecji. Po bitwie pod Białą Górą w Czechach kościół pierwotnie dedykowany św. Pawłowi w Rzymie otrzymał wezwanie Santa Maria Della Vittoria.
24 Kowalczyk 1968, s. 21, 118 i 127–129. Autor informuje, że już w XVII w., za sprawą dzieła G. Brauna Theatri
praecipuarum totius mundi urbium (Kolonia 1618) kolegiata została wprowadzona do literatury europejskiej jako świątynia zwycięstwa.
25 Pagaczewski, Kaczmarczyk 1906, szp. CCXXXI–CCXXXIII; Chrościcki 1983, s. 78; Szlezynger 1988,
s. 113–139; Brykowska 1991, s. 19, 103; także Krasny 1992, s. 31–32.
26 Gębarowicz 1962, s. 212–214; Kowalczyk 1968, s. 187–188; Bulewicz 2004, s. 105–144.
27 Brykowska 1982a, s. 35, pisze, że poświęcono fundamenty kościoła.
28 Ibidem; Janocha 2004, s. 37, nadto prostuje błędny zapis św. Brunona z Kwerfurtu z podwójnym imieniem.
29 Witruwiusz 1956, s. 19 i 50, 58: „Fundamenty tego rodzaju budowli trzeba kopać, jeśli to możliwe, do
stałego gruntu, a w stałym gruncie tak głęboko, jak to będzie wskazane ze względu na wielkość budowli.
Wykop trzeba wypełnić jak najsolidniejszym murem”.
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dłuższego wywodu o właściwościach
gruntu i zasadach fundamentowania,
dodaje: „Dno wykopu powinno być
równe, aby ciężar uciskał równomiernie i aby mury nie pękały na wskutek
osiadania większego w jednym miejscu
niż w innym”30. Tę opinię przytacza
polski anonimowy autor traktatu
Krótka nauka budownicza. . . z połowy
XVII w.31 Rozpoczęty przed „potopem”
kościół karmelitów na Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie miał
fundamenty założone od początku
pod całą świątynię, choć budowę kontynuowano dopiero po zakończeniu
wojny32.
Fundamenty obecnego kościoła
bielańskiego skrywają w swych niedostępnych partiach tajemnicę jego
powstawania.
W dzisiejszej postaci jest on co najmniej trzyfazowy, a prawdopodobnie
nawet czterofazowy (il. 3). Najstarsza,
wschodnia część z lat 1669–1673(?)
obejmuje prezbiterium – zamknięte od
wewnątrz łukiem pełnym, co jest unikatowym rozwiązaniem u kamedułów
– flankowane zakrystią ze skarbczykiem
na piętrze i kapitularzem z biblioteką
na piętrze oraz dwiema symetrycznymi
wieżami mieszczącymi w przyziemiu
wejścia do tej części świątyni. Jest
to pierwszy przypadek nowożytnego kościoła w Polsce, który ma przy chórze dwie
symetryczne wieże. Była to rzadkość w ogóle w architekturze baroku, choć motyw
ten często występował w Wenecji, niewątpliwie za sprawą twórczości Andrei Palladia.
Parzyste dzwonnice sytuowane przy łuku tęczowym prezbiterium zastosował najpierw
w benedyktyńskim (sic!) kościele San Giorgio Maggiore (1566–1610) jako małe dzwonnice ledwo widoczne zza ramion transeptu. Następnie pojawiły się w wotywnym
kościele Il Redentore (1577–1592), gdzie dwie wyraziste dzwonnice stanowią oprawę
kopuły na tamburze. Za sprawą tych dzieł Palladia parzyste dzwonnice sytuowane przy
30 Palladio 1955, s. 14–15.
31 Krótka nauka budownicza, s. 18–19 oraz 84 – komentarz.
32 Kunkel 2012, s. 155–157.

3. Warszawa Bielany,

plan przyziemia
kościoła, pomiar 1942;
ze zb. ZAP WA PW,
por. Album, s. 613
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4. Warszawa Bielany,
plan podziemnego
kościoła. W dolnej
części rysunku
widoczne
nieregularności
zachodniej partii
i boczne, wąskie
komory, pomiar 1942;
ze zb. ZAP WA PW,
por. Album, s. 612

prezbiterium stały się popularne w barokowej Wenecji. Ma je wczesnobarokowy
kościół Angelo Raffaele (1618–1639), Santa
Maria della Salute Baldassarego Longheny
(1631–1681) czy też stojący naprzeciwko
Il Redentore dominikański kościół Santa
Maria del Rosario zwany Gesuati Giorgia
Massariego (1726–1736)33. Czy weneckie
kościoły mogły być inspiracją dla twórcy
bielańskiego monastyru?
Zwraca uwagę znaczne odchylenie
orientacji kościoła na wschód, wynoszące
około 30 stopni. Nic nie stało na przeszkodzie, aby w wolnej przestrzeni był dokładnie orientowany, tak jak inne świątynie
kamedulskie czy też kościoły Warszawy.
Odchylenie zatem było niewątpliwie
zamierzeniem celowym. Rzut oka na mapy
dawne i współczesne pokazuje, iż umyślnie
ustawiono go tak, aby podczas podróży
Wisłą z Warszawy prezentował się najbardziej okazale (por. plan Wilkoszewskiego
z 1791 r., Wyklejka III–IV). Takie eksponowanie od strony wodnej drogi było
nierzadkie w baroku, a i tu może zadziałał
przykład Wenecji.
Ośmioboczny korpus nawowy z wyraźnym transeptem i przekątniowymi
kaplicami powstał w latach 1749–1762,
wkrótce została do niego dobudowana fasada zrealizowana zapewne według odrębnego
projektu34. Jak miał zatem wyglądać zaprojektowany w epoce Wazów kościół-wotum,
którego w XVII stuleciu zrealizowano tylko część wschodnią? Na to pytanie próbował
odpowiedzieć Mariusz Karpowicz. Uważał, że w momencie poświęcenia kamienia
węgielnego kościół, zaprojektowany przez Isidora Affaitatiego, miał mieć formę, jaką
zrealizowano w XVIII w., a więc wydłużonego ośmioboku. Dalej wyprowadził tezę,
że kościół warszawski stanowił inspirację dla zredukowanego do sześcioboku kościoła

33 Datowanie według: Bossato 2001, s. 24, 110, 112, 120, 126.
34 Nowe ustalenia dotyczące korpusu i fasady zob. artykuł Piotra Ługowskiego w niniejszym tomie (Ługowski 2016b). Na odrębność fasady wskazują badania podziemi kościoła zaprezentowane w dalszej
części artykułu i analiza formy korpusu i fasady. Por. także artykuł Doroty Śliwińskiej w niniejszym
tomie (Śliwińska 2016b). Moja teza z 2010 r. (zob. Guttmejer 2010), w części dotyczącej chronologii wymaga weryfikacji, natomiast w części dotyczącej typologii układu przestrzennego podtrzymuję swoje
rozważania.
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w Pożajściu35. Te tezy profesora spotkały się ze sceptycznym przyjęciem. Czy wszystkie
konkluzje profesora były bezzasadne?
Analiza struktury budowlanej kościoła w tych miejscach, które pozwoliłyby na
ocenę jednolitości czy też zróżnicowania murów, a więc podziemia i poddasze, jest
utrudniona, gdyż ściany są tam prawie całkowicie pokryte tynkiem. Jednak w podziemiach są pewne partie murów, które do niedawna nie były dostępne i przebadane.
Plan dolnego, podziemnego kościoła – bo nie są to krypty36 – sprawia wrażenie dość
jednolitego układu powiązanego z rozplanowaniem górnego, głównego kościoła (il.
4). Tak więc jest to skrzyżowanie dwóch równorzędnych naw: głównej wraz z niewyodrębnioną partią podprezbiterialną i transeptowej – obie nawy o szerokości 5 m
i wysokości około 4,30 m. Przy ich skrzyżowaniu rozchodzą się promieniście węższe
(około 3 m) aneksy podkaplicowe, których sklepienie jest założone o pół cegły niżej niż
nawa główna. Po bokach części podprezbiterialnej są dwa symetryczne pomieszczenia
z katakumbami zakonników. Zwraca uwagę jednolite połączenie części podprezbiterialnej i podnawowej. Na sklepieniu części głównej w miejscu hipotetycznego styku

5. Warszawa Bielany,

spływ sklepienia w sieni
eremitorium
Władysława IV oraz
w dolnym kościele
w części
podprezbiterialnej;
fot. K. Guttmejer

obu faz – prezbiterium i nawy – nie ma nawet spękania tynku, co byłoby naturalne
w przypadku późniejszej dobudowy znaczącej kubaturowo części, a taką jest niewątpliwie korpus nawowy. Sklepienie części wschodniej ma charakterystyczne dla XVII w.
„szwy”, „druty” na styku wysklepków i spływ o sercowatym kształcie – podobny do
spływu w eremitorium Władysława IV (il. 5). Czy zatem dolny kościół mógł powstać
w swej zasadniczej formie w trakcie rozpoczęcia budowy w XVII w.? Pewne nieregularności w przekątniowych kaplicach dolnego kościoła i niższe założenie ich sklepień
oraz w zakończeniu ramion dolnego transeptu mogą sugerować wtórne rozbudowy,
ale tynkowane ściany uniemożliwiają analizę. W tym jednolicie rozmierzonym planie wyróżnia się przęsło przyfasadowe, które jest wyraźnie szersze od nawy, około
6,20 m, i ma nieregularne zamknięcie ściany zachodniej. Równo z jego uskokowym
35 Karpowicz 1994, s. 32–35; Karpowicz 1995, s. 320–321. Tezy te w rozwiniętej postaci zob. Karpowicz 2011a,
s. 93–102.
36 Por. Guttmejer 2006, s. 69.
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6. Warszawa Bielany,

komora południowa
w zachodniej części
dolnego kościoła,
widoczne wyniesienie
komory ponad
posadzkę kościoła,
strzępia na całej
wysokości ściany
wschodniej (lewej) oraz
dostawienie do niej
poprzecznej, krótkiej
ściany południowej, też
wmurowanie arkady
wnęki w strzępia;
fot. K. Guttmejer

rozszerzeniem znajdują się symetrycznie dwie wąskie, długie komory37. Są posadowione 60 cm nad posadzką nawy, a ich ściany nie są tynkowane. Ich wschodnie ściany
mają lekko ukośny przebieg w stosunku do osi wzdłużnej kościoła, pod kątem rozwartym, a na całej wysokości (ok. 2,50 m) i całej długości (ok. 3,4 m) mają strzępia38. Były
one przewidziane do przewiązania z innym, znaczącym murem. Ściany ze strzępiami
przechodzą dalej, jakby na zewnątrz komór, poza obrys obecnego kościoła. Krótkie
odcinki muru zamykające poprzecznie komory są wtórne, dostawione do murów ze
strzępiami, ale z kolei przechodzą w kierunku zachodnim – w kierunku obecnej fasady.
Do nich dostawione są ściany przeciwległe do tych ze strzępiami, wzniesione w trzecim
etapie. Obie komory są przykryte wtórnymi sklepieniami, mocno wkutymi w ściany
ze strzępiami, i posadowione ze znaczną odsadzką na przeciwległych ścianach. Nadto
są wydzielone od nawy szerokimi (południowa 1,55 m, północna 1,35 m) arkadami
wtórnie wmurowanymi w ścianę ze strzępiami i przeciwległą. Arkady te zostały wybudowane, aby wspierać stojący wyżej filar nawy (il. 6, 7). Podsumowując, lokalizacja
murów ze strzępiami i sposób przewiązania innych murów w obu komorach wskazuje
na to, że są one pierwotne w stosunku do pozostałych, a strzępia sugerują, iż miały
być związane z planowaną fasadą. Podobnie elewacja główna kościoła San Lorenzo we
37 Na profesjonalnym rysunku pomiarowym z 1942 r. (Album, s. 612) są one częściowo zamurowane.
38 Strzępia ściany – element połączenia murowanych ścian, w którym jedna ma być przyłączona do drugiej.
Wyróżnia się zazębienia czołowe lub boczne. Ściany wymagają trwałego i mocnego wzajemnego połączenia i dlatego w ścianach nośnych w miejscu przylegania innych ścian wykonywane są strzępia. Uzyskuje
się to przez pozostawienie w co drugiej warstwie muru nośnego wnęki o średniej głębokości 1/4 cegły;
zob. Szolginia 1982. W dawnych ustrojach budowlanych, np. gotyckich, były one nawet głębsze – do pół
cegły.
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Florencji do dziś ma strzępia pozostawione do
przewiązania niezrealizowanej fasady. Posadzka
obu komór, wyniesiona o 0,6 m w stosunku do
posadzki nawy dolnego kościoła, to zapewne
ława fundamentowa tejże niezrealizowanej
fasady wazowskiej. Czy skośny przebieg ścian
ze strzępiami w obu komorach wskazuje na to,
że fasada miała być lekko wklęsła, czy jest to
wynik błędu budowlanego?
Oprócz tych dwóch komór jest jeszcze
jedna mała komora w samym narożniku północno-zachodnim, z malutkim, tunelowym
wejściem (1,90 m długości, 0,6 m szerokości),
zlokalizowanym tuż przy ścianie fundamentowej fasady39. Jest ona prawie kwadratowa (1,8
na 1,95–2,1 m). Mur północny jest kontynuacją tego zamykającego krótkim odcinkiem
poprzednią komorę i jest regularnie przewiązany ze ścianą zachodnią obecnej fasady. Jest
to jednolity ustrój budowlany, zamykający
od tej strony korpus podziemnego kościoła
w kolejnym etapie wznoszenia kościoła. Dwie
pozostałe ściany są wtórne, tak jak wtórne jest
sklepienie, wkute w ścianę północną i dostawione do ściany zachodniej (il. 8). Problem
jednak w tym, że północno-zachodni narożnik
tego muru obwodowego i fragment komory
znajdują się poza obrysem obecnego kościoła!
(zob. il. 10)40. Analizę murów trzech komór można podsumować następująco: w dwóch
dużych, wąskich komorach ich ściany ze strzępiami, wychodzące poza obrys komór na
zewnątrz, są najstarsze. Do nich dostawiono mury stanowiące magistralne fundamenty
zachodniej części obecnego kościoła. Od północy mur ten przechodzi do małej narożnej komory i zamyka tam od zachodu korpus kościoła, stanowiąc fundament fasady. Ta
część kościoła została jednak zrealizowana w innej postaci niż wskazuje na to przebieg
fundamentów, stąd ich przyfasadowy fragment wraz z małą (wtórną) komorą jest poza 7. Warszawa Bielany,
północna
obrysem obecnego kościoła. Z powyższego wynika, że kościół Wazów i Michała komora
w zachodniej części
Korybuta miał być krótszy, inny niż ten zrealizowany w XVIII w. Na ile powyższe dolnego kościoła,
rozważania okażą się trafne, mogą tylko wykazać kompleksowe badania fundamentów widoczne strzępia na
całej wysokości ściany
przeprowadzone przynajmniej od strony zewnętrznej oraz badania elewacji kościoła.
wschodniej (prawej)

39 Na wspomnianym rysunku pomiarowym z 1942 r. nie jest ona zaznaczona, została „odkuta” w ostatnich
latach podczas prac remontowych.
40 Por. Śliwińska 2016b, s. 203.

oraz wmurowanie do
niej poprzecznej,
krótkiej ściany
południowej, też
wmurowanie arkady
wnęki w strzępia;
fot. K. Guttmejer
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8. Warszawa Bielany,
komora północno-zachodnia, widok na
ścianę północną.
Zachodni (lewy)
narożnik jest
przewiązany, wschodni
(prawy) dostawiony,
widoczne nieregularne
wkucie kolebki
sklepienia;
fot. K. Guttmejer
9. Warszawa Bielany,

fragment fundamentu
nierealizowanego
zamknięcia transeptu
południowego,
widoczny regularny
wątek muru; fot.
D. Śliwińska, maj 2016
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W trakcie prac konserwatorskich w maju
2016 r. skuto tynki w zakończeniu południowego ramienia transeptu dolnego kościoła
oraz odsłonięto fragment fundamentów od
zewnątrz. Ukazały się tam masywne, regularne
fundamenty założone na planie łuku odcinkowego, wychodzące około 1,5 m poza obecne
zakończenie transeptu. A zatem pierwotnie
planowano nie proste zamknięcie, lecz o łuku
odcinkowym, a w XVIII w. wzniesiono
prostą ścianę zewnętrzną transeptu o przewężeniu muru do około 0,7 m (il. 9)41. Odkryty
odcinek fundamentu wskazuje na to, że oba
ramiona transeptu miały mieć w XVII w.
odcinkowe zamknięcie. Prezbiterium kościoła
ma wewnątrz niezwykłe – dla kościołów
kamedulskich – zamknięcie o łuku pełnym.
W innych kościołach tego zakonu zawsze
było ono zamknięte prosto42. Zatem zaprojektowany przez anonimowego wazowskiego
architekta kościół miał mieć centralizujący plan
o tzw. treflowym układzie43. Może wyglądał
tak, jak zaproponowana przeze mnie próba
schematu (il. 10). Korpus kościoła miałby plan
zbliżony do kwadratu, z wpisanym krzyżem
greckim i z kaplicami między jego ramionami.
Od wschodu do tego korpusu przylega rozbudowana partia chóru – opisana wcześniej.
Ramiona transeptu są znacznie wysunięte poza obrys korpusu i zamknięte łukiem
odcinkowym. Od zachodu korpus jest krótki – kościoły kamedulskie nie potrzebowały
przęsła organowego ani kruchtowego44 – zamknięty parawanową fasadą, być może
lekko wklęsłą, ale stawiając tę tezę, sam mam wątpliwości. Na skrzyżowaniu naw
tak centralizującego kościoła zapewne zaplanowano kopułę, co wydaje się oczywiste.
41 Wynik badań architektonicznych podziemia transeptu południowego przeprowadzonych w maju 2016 r.
omawia Dorota Śliwińska poniżej, zob. Śliwińska 2016b, s. 201–206.
42 Por. Mulitzer 2014; zob. też jego artykuł powyżej: Mulitzer 2016.
43 Oprócz włoskich, renesansowych rozwiązań o treflowym układzie, na których w Polsce wzorowana była
katedra w Płocku (Kunkel 1987, s. 232–238), istnieje w Polsce taki wyraźny przykład – kościół dominikanów w Gidlach, w Małopolsce. Por. Miłobędzki 1980, s. 264–265; ostatnio też Dettloff 2015, s. 37–66. Autor
nie porusza tu jednak genezy formy architektonicznej.
44 Wyjątkowe wśród kościołów kamedulskich obszerne przęsło wejściowe w Pożajściu powstało w związku
z lokalizacją pod nim krypty grobowej fundatora Krzysztofa Paca i jego rodziny, z rozbudowanym programem kommemoratywnym. Por. artykuł Anny Sylwii Czyż w niniejszym tomie: Czyż 2016b, oraz drugi
tekst mojego autorstwa poniżej: Guttmejer 2016b.
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10. Warszawa Bielany,

próba rekonstrukcji koncepcji
planu XVII-wiecznego
kościoła; opr. K. Guttmejer,
rys. D. Śliwińska
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OBRYS FUNDAMENTU W ODKRYWCE
HIPOTEZA NARYSU PLANU PIERWOTNEGO
ZASIĘG ŁAWY FUNDAMENTOWEJ PLANOWANEJ FASADY
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D.Śliwińska, 2016
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11. Weduty z widokiem
eremu warszawskiego,
z lewej z klasztoru
bielańskiego
w Krakowie;
fot. A. Wolański;
z prawej z klasztoru
w Pożajściu;
fot. K. Guttmejer

Wspomniane półkoliste zamknięcie chóru zakonnego od wewnątrz z jednoczesną
prostą ścianą od zewnątrz jest wyjątkowe nie tylko wśród kościołów kamedulskich,
jest także bardzo rzadkie w polskim baroku XVII stulecia. Identycznie rozwiązane prezbiterium ma kościół pijarów w Szczuczynie, wzniesiony w latach 1697–1711 według
projektu Giuseppego Piolego. Z kolei zaproponowany układ krzyżowy zbliża ten plan
do kościoła w podwarszawskim Rokitnie (1700 – poł. XVIII w.), którego autorem
był Tommaso Bellotti, a wysunięte, dwuprzęsłowe ramiona transeptu ma kościół św.
Krzyża w Warszawie – dzieło Giuseppego Simone’a Bellottiego z lat 1679–1697. Czy to
ten ostatni architekt mógł przygotować projekt kościoła bielańskiego? Raczej nie, gdyż
urodzony pomiędzy 1640–1650 r., był twórcą zbyt młodym i bez dorobku, a nadto
w Warszawie jest notowany dopiero w 1671 r.45 To raczej projekt bielańskiego kościoła
mógł inspirować wspomnianych architektów. Rozważania na temat twórcy i formy
siedemnastowiecznego kościoła nie są jednak przedmiotem niniejszego artykułu.
W klasztorze kamedułów na Bielanach krakowskich podczas niedawnych prac
konserwatorskich odnaleziono pochodzące z połowy XVIII w. weduty przedstawiające
polskie eremy: na Bielanach krakowskich, w Rytwianach, na Bielanach warszawskich,
w Bieniszewie, a także w węgierskim Majk46. Brak niestety obrazów pokazujących
Wigry i Pożajście, choć istnieją malowane na ścianie ramy tych obrazów wraz łacińskim
opisem. Szerzej ten temat omówił Jerzy Żmudziński47. Podobne przedstawienia znajdują się w eremie w Pożajściu i pokazują one te same cztery eremy48. Znaczne podobieństwo przedstawień klasztorów w obu cyklach pozwala stwierdzić, że ich źródłem
45 Karpowicz 1957, s. 218–251; Kowalczyk D. 1994, s. 267–283; Sito 2010c, s. 146–149.
46 Zob. Rojkowska-Tasak, Wyszyńska 2016 oraz Żmudziński 2016b.
47 Żmudziński 2009/2010, s. 168–173.
48 Pożajskie obrazy są dość mocno przemalowane albo są wręcz kopiami, lecz same przedstawienia architektury nie zostały zapewne zmienione. Reprodukcja pożajskich wedut: Guttmejer 2014, s. 57.
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były grafiki pochodzące zapewne z roczników kamedulskich i można przypuszczać,
że takie malarskie wyobrażenia istniały we wszystkich polskich eremach. Wszystkie
weduty pokazują dość realistycznie ówczesne pustelnie. Odstępstwa mieszczą się
w ramach malarskiej interpretacji architektury i pejzażu. Na wedutach prezentujących
erem warszawski jest pokazany duży kościół z nawą ujętą bocznymi kaplicami, z parą
wież przy prezbiterium i dodatkową parą wież w fasadzie oraz z ośmioboczną kopułą
na tamburze na środku nawy (il. 11). Niezwykła architektura. Nie sądzę, aby było to
przedstawienie idealistyczne, fantastyczne. Skoro pozostałe przedstawienia eremów
są rzeczywiste, to grafika będąca źródłem malowanych wedut musiała opierać się na
faktycznym przekazie. Autor grafiki posłużył się albo jakimś opisem, albo raczej jakimś
przekazem graficznym, być może nawet odrysem projektu. XVIII wiek nie był czasem prezentowania wymyślonej architektury w takim przypadku, jak przedstawienie
własnych, zakonnych założeń klasztornych. Owszem, architektura fantastyczna występowała w scenach ilustrujących dzieje biblijne czy też historię kościoła sprzed wieków,
na przykład w scenach martyrologicznych. Sądzę, że na wedutach pokazujących erem
warszawski został pokazany znany, ale niezrealizowany osiemnastowieczny projekt.
Jest on zbyt konkretny, a część prezbiterialna z dwiema wieżami pokazuje istniejącą
wówczas partię kościoła. Być może jest to koncepcja kościoła sprzed ostatecznej formy,
z okresu, z którego pochodzą fragmenty fundamentów w zachodniej części obecnego
kościoła, częściowo poza jego obrysem. Jednak osiemnastowieczna faza powstawania
korpusu nawowego to już osobny temat49.

III.

Kościół upamiętniający militarne zwycięstwo króla zapewne miał zaplanowany artystyczno-ideowy program wystroju odnoszący się do fundacji królewskiej w szczególny
sposób. Czy coś z tej idei zostało zrealizowane?
W ołtarzu chóru zakonnego, mającym formę zawieszonej na ścianie architektonicznej aediculi, z bogatym stiukowym wystrojem rzeźbiarskim, nie ma patronów zakonu,
św. Benedykta i św. Romualda, i nie ma wątku zakonnego. Nie ma także wątku nowotestamentowego ani powszechnego w kościołach kamedulskich wątku maryjnego50.
Poniżej aediculi znajduje się małe tondo w dekoracyjnej ramie z wieńca laurowego (il.
12, 13). Do II wojny światowej mieścił się w nim wizerunek Pantokratora (z greckiego
παντοκρατωρ – wszechwładca, pan wszystkiego), który zgodnie z legendą został przywieziony przez Władysława IV z wyprawy smoleńskiej51. Tondo podtrzymują cztery
małe aniołki, a poniżej niego dwa anioły przyklękające na kamiennej mensie ołtarzowej adorują wizerunek. To nieprzypadkowa lokalizacja wizerunku Pana Wszystkiego,
będącego albo trofeum, albo darem pokonanych, i ma bezpośredni związek z upamiętnianym wydarzeniem. Warto tu nadmienić, że prezbiterium wspomnianej wcześniej
49 Por. Ługowski 2016b, też artykuł Doroty Śliwińskiej poniżej (Śliwińska 2016b).
50 Kameduli szczególną cześć dla Matki Boskiej mieli zapisaną w regule. Tematyka maryjna występuje
w chórze zakonnym w kościele kamedułów na krakowskich Bielanach, w Rytwianach (Małkiewicz 2005,
s. 117–132), także w Pożajściu (Czyż 2016b).
51 Brykowska 1982a, s. 63; Janocha 2004, s. 29.
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12. Warszawa Bielany,
ołtarz chóru zakonnego;
fot. K. Guttmejer
13. Warszawa Bielany,
dolna partia ołtarza
chóru zakonnego;
fot. K. Guttmejer

kolegiaty zamojskiej, będącej kościołem zwycięstwa, wieńczył krzyż „ad instar ruskiego”
jako zwycięskie trophaeum52.
W ołtarzowej aediculi pierwotnie stała rzeźba – według wcześniejszych przekazów
– prawdopodobnie biczowanego albo obnażanego Chrystusa, obecnie zastąpiona figurą
Matki Boskiej53. Ale na inwentaryzacji Hinza z 1883 r. widać stojącą prosto postać Jezusa
z dużą promienistą aureolą, trzymającego w lewej dłoni szaty bądź zwój papieru (il. 14)54.
To raczej Chrystus Zwycięzca, Król Królów. Na łuku niszy aediculi unosi się gołębica
Ducha Świętego, a wyżej, w szczycie, wyłania się z obłoków półpostać Boga Ojca
w glorii i w towarzystwie licznych uskrzydlonych główek aniołków. Przedstawienie
Świętej Trójcy w takim kontekście jest oczywiste. Nieco niżej, na wysokości głowy
Chrystusa (teraz Maryi Niepokalanej) po bokach tej nastawy dwie postaci aniołków
trzymają owalne zwierciadła. Na cokołowym gzymsie aediculi, po bokach jej pilastrowej oprawy, siedzą stiukowe rzeźby starotestamentowych królów, Dawida i Salomona.
Swą wielkością dorównują postaci Zbawiciela i adorują Króla Królów. Siedzący po
lewej stronie Dawid trzyma tablicę z wyrytym napisem, cytatem z Księgi Psalmów
(Ps 45, 5): „Sanctifica/vit taberna/culu[m] suum /Altissimus” („Przybytek Najświętszy
52 Kowalczyk 1980, s. 218; Chrościcki 1983, s. 87.
53 Brykowska 1982a, s. 63; za nią powtarza to Janocha 2004, s. 28 – żadne z autorów nie podaje źródła wiadomości o rzeźbie biczowanego Chrystusa. Natomiast informację „piękna lubo nieco nadpsuta rzeźba
z kości słoniowej przedstawiająca obnażanie Chrystusa” podaje Zarewicz 1871, s. 37. Jednak ta kość słoniowa wydaje się lekką nadinterpretacją. Tę zniszczoną rzeźbę zastąpiono na początku XX w. figurą Matki
Boskiej Niepokalanego Poczęcia, zniszczoną podczas II wojny światowej. W 1953 r. ustawiono rzeźbę
Maryi Niepokalanej autorstwa Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej; Janocha 2004, s. 28.
54 Hinz 1889, tabl. XLI–XLIV, komentarz: Z. Kiślański, s. 33–34.
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Najwyższego” lub „Najwyższy uświęcił swój
przybytek”). Po prawej stronie Salomon z księgą
z cytatem z Księgi Przysłów (Prz 9, 1): „Sapi/entia
aedifi/cavit sibi domum” („Mądrość zbudowała
sobie dom”)55. Maria Brykowska oraz ks. Michał
Janocha uznali, że rzeźby te są elementem programu
eucharystycznego i mariologicznego, który miał
swój początek w wyobrażeniu Niepokalanego
Poczęcia Matki Boskiej w niezachowanym ołtarzu
głównym56. Królowie Dawid i Salomon byli protoplastami Maryi, a tym samym Chrystusa, którego
eucharystyczna ofiara była symbolizowana przez
rzeźbę biczowanego Zbawiciela. „Dom mądrości”
łączą zarówno z jego postacią, jak i z pojęciem
Stolicy Mądrości odnoszonym do Maryi. Brykowska
zauważa aluzyjny kontekst postaci obu biblijnych
królów jako patronów władców i fundatorów
królewskich i z zastrzeżeniem odnosi to do Jana III
Sobieskiego. Podobny wywód o eschatologicznej
symbolice ołtarza wyprowadza Michał Janocha,
choć trochę rozwija wątek symboliki starotestamentowych królów jako patronów władców oraz
budowniczych Świątyni Jerozolimskiej, ale także
z naciskiem na eschatologię57. Jednak gdyby wątek
maryjny miał być przewodni, w niszy ołtarza stałaby
rzeźba Matki Boskiej, a nie Jej Syna. Wspomniany wątek ikonograficzny obu biblijnych władców jako protoplastów rodu Chrystusa dominował w sztuce średniowiecznej.
Istniał też równolegle drugi wątek, pokazujący ich jako wzór rozumnych królów do
naśladowania oraz tych, którzy byli namaszczeni przez Boga, Króla Królów58. Jak pisze
Mieczysław Morka, paralela Dawida i Salomona oraz cesarzy była powszechna w krajach
frankońskich od czasów Pepina. Formulatura novus David i novus Salomon występowała
w formułach rytu koronacyjnego oraz korespondencji z papieżami. Tradycję tę przejęli
55 Tłumaczenie za: Brykowska 1982a, s. 66. Janocha tłumaczy tekst z psalmu następująco: „Najwyższy
uświęcił swój przybytek”, zaś cytat z księgi przysłów tłumaczy tak samo jak Brykowska.
56 Ołtarz główny został poświęcony przez biskupa sufragana żytomierskiego dopiero 4 III 1710 r.; Brykowska 1982a, s. 43. Na inwentaryzacji Hinza ołtarz główny to małe retabulum na mensie flankowanej dwiema bramkami i z ustawionymi relikwiarzami. Obraz Matki Boskiej był zapewne umieszczony od strony
chóru zakonnego.
57 Brykowska 1982a, s. 66–67; Janocha 2004, s. 28–29. Ostatnio ten wątek podkreśla także ks. Marek Kruszewski: Kruszewski 2009, s. 119–153.
58 Jan Kazimierz w swym przywileju dla kamedułów z 20 III 1649 r. pisał: „by poświadczyć niestrudzoną
gorliwość naszą pobożność i wdzięczność należną temu Najwyższemu Królowi Królów, który obdarzył
nas władzą królewską”; Przywilej osobny najjaśniejszego Jana Kazimierza, w: Liber privilegiorum, k. 5; por.
Aneks nr 2, s. 479.

14. J. Hinz, przekrój
kościoła kamedułów
na Bielanach, 1889,
fragment, por. Album
s. 611
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później poszczególni monarchowie59. Zatem ci starotestamentowi królowie byli od
dawna szczególnymi patronami władców. Dawid jako ten, który w wojnach wywalczył jedność i wielkość państwa Izraela był symbolem króla zwycięzcy. Bóg wyznaczył
mu zadanie postawienie przybytku Bożego – namiotu. Jego syn Salomon swoją wyjątkową mądrością doprowadził do niezwykłego bogactwa i rozkwitu dziedzictwa ojca,
ale przede wszystkim to on wybudował Dom Boga – słynną świątynię w Jerozolimie.
Dawid chciał wybudować świątynię, ale Bóg powiedział mu: „nie zbudujesz domu
imieniu memu, albowiem zbyt wiele krwi wylałeś […] Oto urodzi ci się syn, będzie on
mężem pokoju […]. On to zbuduje dom dla imienia mego” (1 Krn 22, 7–11; podobnie
1 Krn 28, 2–6). „Dawid dał Salomonowi, synowi swemu, plan przedsionka i świątyni
oraz jej budynków […] i plan wszystkiego co zamierzał [wybudować]…” (1 Krn 28,
11–12)60. I to jest drugie, symboliczne znaczenie obu biblijnych królów – budowniczych Domu Bożego. Świątynia Salomona jest powszechnie uważana za ideowy
archetyp kościołów chrześcijańskich, katolickich Domów Bożych. Do tej świątyni i jej
budowniczego niejednokrotnie odwoływali się europejscy królowie i fundatorzy świątyń61.Napisy na księgach trzymanych przez obu królów w prezbiterium bielańskiego
kościoła wyraźnie odwołują się do nich jako budowniczych Przybytku i Domu Boga,
nie są to teksty odnoszące się do eucharystii czy rodowodu Maryi. W Polsce wątek obu
królów – jako rozumnych władców i budowniczych wielkiej świątyni – jest najbardziej
wyraziście zaprezentowany w kaplicy Zygmuntowskiej. W niezwykle wyrafinowanej
artystycznie formie i intelektualnie rozbudowanym programie ideowym powstał niedościgły wzór królewskich i arystokratycznych nekropolii. W ścianie mieszczącej tron
dla króla, po jego bokach w niszach stoją rzeźby św. Jana Chrzciciela i św. Zygmunta,
a nad nimi w tondach znajdują się reliefowe popiersia króla Dawida i króla Salomona.
Silny wątek obu biblijnych władców, uzupełniony odpowiednimi cytatami ze Starego
Testamentu, głównie z psalmów, jest tu odniesieniem do mądrości królewskiej i do
samego króla – twórcy Domu Bożego. Kaplica władcy w skomplikowanym programie
ideowym jest, oprócz mauzoleum władcy-fundatora, właśnie Domem Bożym, którego
wzniesienie głosi chwałę Bożą, ale i służy chwale budowniczego – króla, nowego
Salomona. Ten program ideowy, omówiony szeroko przez Lecha Kalinowskiego, został
później rozwinięty i reinterpretowany, m.in. przez Tadeusza Zadrożnego, szczególnie
przez Mieczysława Morkę, a ostatnio przez Stanisława Mossakowskiego62. Morka
podkreśla, że „król [Zygmunt] jako «nowy Dawid» i «nowy Salomon» uosabia bitewne
męstwo Dawida, który zwyciężył Goliata oraz mądrość Salomona – króla sędziego i prawodawcy”63. Należy jeszcze uzupełnić: budowniczego Domu Bożego, o czym zresztą
59 Morka 2005, s. 71.
60 Tłumaczenie za Biblią Tysiąclecia. wyd. 3 poprawione, Poznań–Warszawa 1980. O budowie świątyni 1 Krl
5–9.
61 Gdy cesarz Justynian po wybudowaniu kościoła Hagia Sophia w Konstantynopolu przekroczył jej próg
i ujrzał potężne wnętrzę pod kopułą, zakrzyknął ponoć: „Salomonie, przewyższyłem cię”. Tę wypowiedź
przytacza Prokopiusz z Cezarei (ok. 490–562) w dziele De edificis; Morka 2005, s. 92.
62 Kalinowski 1960, s. 1–129, reedycja: Kalinowski 1989, s. 414–538; Zadrożny 2005, s. 5–57; Morka 2005,
s. 59–96, szczególnie s. 69–74, 84–85, 92–94, Mossakowski 2007, s. 265–267.
63 Morka 2005, s. 80.
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ten autor szerzej mówi w dalszej części swego studium64. Jak zauważa w innym miejscu, dwaj starotestamentowi władcy funkcjonowali propagandowo w Polsce także po
wygaśnięciu dynastii Jagiellonów. Przykładem była polityka dynastyczna Zygmunta III.
Artystyczną ilustracją tej propagandy był m.in. fundowany przez Zygmunta III
i Władysława IV ołtarz główny dla kościoła kamedułów (sic!) na krakowskich Bielanach,
w którym znalazły się rzeźby przedstawiające obu Wazów jako króla Dawida i króla
Salomona65. Warto tu przypomnieć inne polskie odniesienie do obu biblijnych królewskich budowniczych. Jan Zamoyski w akcie erekcyjnym z 5 lipca 1600 r. wspomnianej
kolegiaty pisał: „Prawdziwie najbardziej to osiągamy, gdy za przykładem Dawida,
niezwykle pobożnego i dzielnego króla Żydów szukamy Tabernakulum dla Arki
Boga, a wzorem Salomona, jego syna, sprawcy najmędrszego świątynię wznosimy”66.
Skądinąd interesujące, że kanclerz odwołuje się do tradycji królów.
Sądzę, że wiodący program ideowy warszawskiego kościoła kamedulskiego
był związany z ideą budowy Domu Bożego jako wotum Wazów za zwycięstwo
smoleńskie, a autor tego programu wzorował się na symbolicznej wymowie kaplicy
Zygmuntowskiej. Postaci Dawida i Salomona w ołtarzu bielańskim niewątpliwie odnoszą się do królewskich fundatorów: Władysława IV i Jana Kazimierza. Pierwszy dał
zamysł, lecz nie dane mu było – tak jak Dawidowi – wzniesienie kościoła, drugi rozpoczął budowę Domu Bożego, a osoba Dawida, króla zwycięzcy, nie jest przypadkowa
w kościele upamiętniającym zwycięstwo militarne. Wazowie w swej dynastycznej narracji bardzo mocno podkreślali związki z Jagiellonami. Sami byli rodem młodym i niezbyt cenionym z racji krótkiej i prostej genealogii, Zygmunt III był dopiero trzecim jej
władcą i tylko jego matka, Katarzyna Jagiellonka, córka Zygmunta I Starego, dała mu

15. Warszawa Bielany,

kartusze zwieńczone
koroną królewską,
w zwieńczeniu portali
w prezbiterium, z lewej
portal północny,
z prawej południowy;
fot. K. Guttmejer

64 Ibidem, s. 92–93.
65 Ibidem, s. 74. Por. Sztuka Wazów, nr kat. 148–149, s. 75–76.
66 Kowalczyk 1968, s. 21–22.
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korzenie wielkiej, europejskiej dynastii67. Nie bez
przyczyny kaplica Wazów na Wawelu jest architektoniczną kopią kaplicy Jagiellonów. Nie bez
przyczyny Wazowie czynili starania o kanonizację
królewicza Kazimierza i najwspanialsza kopułowa
kaplica polskiego baroku przy katedrze wileńskiej,
poświęcona świętemu z rodu Jagiellonów, w czytelny sposób nawiązuje do wawelskiego dzieła
Berrecciego68.
Na wątek królewskiej fundacji w warszawskim
eremie wskazuje jeszcze jeden motyw. Naczółki
dwóch symetrycznych portali prowadzących
z podwieżowych przedsionków do prezbiterium
są zwieńczone zamkniętymi koronami królewskimi, dość wiernie odzwierciedlającymi polską
koronę homagialną (il. 15). Wydaje się, że lustra
trzymane przez aniołki unoszące się po bokach
aediculi ołtarza chórowego nie musiały symbolizować – zwłaszcza w tym miejscu – Niepokalanego
Poczęcia i nie miały też być elementem celebry
mszalnej69. Stojąc pośrodku prezbiterium, na
osi owych królewskich portali, można ujrzeć
w lustrach własne odbicie. Ale nie służyły one
mnichom, zwłaszcza eremitom, kamedułom. To
władca, wchodząc królewskim wejściem i stając na osi prezbiterium, miał widzieć
w tych zwierciadłach siebie obok starotestamentowych królów – patronów władców
i budowniczych świątyni. Trochę w tym spekulacji, która zakłada pewną pychę naszych
królów, ale jakże jest to zgodne z barokowym językiem znaków i symboli.
Poza tymi motywami brak jest jakichkolwiek innych elementów w prezbiterium
ilustrujących program królewskiej fundacji. Na pewno był on tam zaplanowany, ale
nie został zrealizowany. Brak dekoracji sztukatorskich na ścianach i sklepieniu, które
mogłyby być także ramami polichromii. Ale jego kontynuacja znajduje się w zakrystii.
Na jej sklepieniu Michelangelo Palloni namalował scenę składania ofiary przez króla
Salomona podczas poświęcenia wybudowanej przez niego Świątyni Jerozolimskiej
(il. 16)70. Jest to ważny moment w dziejach Salomona i jego długa modlitwa do Boga,
67 O wyrazistej polityce Wazów identyfikującej się z Jagiellonami patrz: Chrościcki 1983, szczególnie s. 35–68.
O odwołaniach Wazów do dynastii Jagiellonów ostatnio m.in. Ochmann-Staniszewska 2006, s. 13–38.
16. Warszawa

Bielany, Michelangelo
Palloni, Ofiara króla
Salomona podczas
poświęcenia
Świątyni, fresk na
sklepieniu zakrystii;
fot. K. Guttmejer
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68 Ostatnio o historii wznoszenia kaplicy por. Jamski 2006, s. 19–44 (tu podstawowa literatura tego zabytku).
69 Jedną i drugą tezę stawia Janocha 2005, s. 29, ale dalej sam zastanawia się nad tym „barokowym konceptem”, zostawiając problem interpretacji otwarty.
70 Karpowicz 1970, s. 273–285. Palloni miał niewątpliwie zadanie znacznie większe niż namalowanie jednej
sceny na sklepieniu zakrystii. Więc albo coś stanęło na przeszkodzie realizacji całego programu, albo to,
co wówczas stworzył, nie zachowało się do dziś. Ale czy zaczynałby od zakrystii? Gdyby jednak gdzieś
miało być jego dzieło, choćby zamalowane, zniszczone, to zgodnie z konwencję tego czasu powinno być

„wieczny pomnik zwycięstwa” : erem kamedulski na bielanach pod warszawą

którego prosi m.in. o opiekę nad nim i jego
ludem, jest niezwykle doniosła71. To nie
przypadek, że w pomieszczeniu przeznaczonym do przygotowania liturgii, eucharystii,
gdzie zazwyczaj przedstawiano sceny z tym
związane, na przykład Ostatnią Wieczerzę czy
Mękę Pańską, namalowano inną historię. Scena
z Salomonem miała przypominać zakonnikom,
że ten kościół został ufundowany przez króla72.
Kontynuatorzy patronatu nad eremem
bielańskim w Warszawie, późniejsi królowie
Polski, na pewno pamiętali o idei wotum.
Wzniesiony przez Sasów korpus nie jest banalną
późnobarokową architekturą. To jedno z najlepszych rozwiązań przestrzennych tego czasu
w Rzeczypospolitej, świadczące o specjalnym
traktowaniu tej świątyni, tak niezgodnym
z kamedulską tradycją skromnych i prostych
kościołów73. Architektoniczny i sztukatorski wystrój nawy – co charakterystyczne,
kontynuujący artykulację i konwencję wystroju siedemnastowiecznego prezbiterium
– nie jest zbyt bogaty i obejmuje portale bocznych przejść i oprawę otworów lóż
nad przekątniowymi kaplicami. W centralnym punkcie sklepienia nawy, w skromnej ramie dekoracji sztukatorskiej znajduje się gołębica Ducha Świętego w glorii
i w otoczeniu główek anielskich na obłokach (il. 17). W najwyższym punkcie wnętrza
kaplicy Zygmuntowskiej, w sklepieniu latarni kopuły, sześcioskrzydlna głowa serafina
– „uosobienie niewyobrażalnego Boga” w Trójcy Świętej – symbolizuje boskie niebo
– empireum74. W latarniach barokowych kościołów centralnych, a zwłaszcza w kaplicach kopułowych, umieszczano często w sklepieniu latarni kopuły albo wizerunek
Boga Ojca, na przykład w latarni kopuły kaplicy Cudownej Matki Boskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej i w latarni kopuły kościoła św.św. Piotra i Pawła na Antokolu
w Wilnie, albo gołębicę Ducha Świętego, na przykład w latarni kaplicy św. Kazimierza

17. Warszawa Bielany,

centralna część
sklepienia nawy
głównej, gołębica Ducha
Świętego w glorii;
fot. J. Sito

ujęte w sztukatorską ramę. Jednak w XVII-wiecznej części kościoła brak takiego wystroju. I zapewne
zachowałyby się wzmianki o tym w dawnej literaturze.
71 1 Krl 8, 14–62. Por. także rozważania na temat Salomona jako budowniczego świątyni: Zadrożny 2005,
s. 25–28.
72 W zakrystii kościoła kamedułów na Bielanach w Krakowie wisiały portrety fundatorów i dobroczyńców eremów kamedulskich w Polsce, co było często spotykane nie tylko w zakonnych kościołach, ale i parafialnych.
73 O wyjątkowości architektonicznego rozwiązania korpusu nawowego por. Raczyński 1929, s. 15; Brykowska 1982a, s. 80–94; Miłobędzki 1987, s. 286–289; Guttmejer 2010.
74 Niezwykle trafne określenie – „uosobienie niewyobrażalnego Boga” – użył, zapewne jako pierwszy w polskiej historiografii, Lech Kalinowski w swojej monografii kaplicy Zygmuntowskiej, odnosząc je do sześcioskrzydłowej główki serafina w sklepieniu latarni kopuły, a więc w miejscu od dawna będącym symbolem ponadgwiaździstego nieba, nieba boskiego – empireum; Kalinowski 1960 s. 60, 106–107, por. też
Mossakowski 2007, s. 261.
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18. Warszawa

Bielany, szczyt fasady,
kartusz z herbem
Rzeczypospolitej
zwieńczony koroną
królewską, na tle
panoplii;
fot. K. Guttmejer

w Wilnie i kopuły kościoła św. Ducha – dominikanów w Wilnie. O ile takie przedstawienie
w latarni kopuły jest oczywiste, o tyle występowanie symbolu Ducha Świętego na sklepieniu
nie jest powszechne. Umieszczona w szczycie
sklepienia bielańskiego kościoła gołębica jest
symbolem Domu Bożego, świątyni wzniesionej przez królów naśladujących wielkiego
Salomona. W akcie fundacyjnym Władysława
IV jest napisane: „postanowiliśmy aby naszą
królewską hojnością […] wydostać wreszcie
z leśnego gniazda tę białą gołębicę, umiłowaną
oblubienicę Jedynego w Trójcy Boga, ukrytą
przez świętego Romualda […] i umieszczając
ją na naszej Górze Królewskiej na zachód
od Warszawy, na brzegu Wisły, ukazać
oczom ludzi i niebian jako prototyp wszelkiej
doskonałości”75.
We wnętrzu osiemnastowiecznej nawy
i prezbiterium rozmieszczone są obrazy przedstawiające dwunastu apostołów oraz Chrystusa
i Boga Ojca76. Zostały zawieszone na pilastrach
wielkiego porządku, tworzących artykulację kościoła, a tym samym stanowiących filary
Świątyni Boga, jakim jest Kościół katolicki. To popularny w baroku motyw odwołujący się do apokaliptycznej wizji Niebiańskiej Jerozolimy. Ten program ideowy
najpełniej realizuje wystrój kościoła św. Anny w Krakowie, z ukazanymi na pilastrach
postaciami apostołów, a wsporniki mają namalowane szlachetne kamienie z nazwami
przywołanymi w tekście Apokalipsy św. Jana77. Rzeźbiarskie postaci apostołów stoją
w niszach między pilastrami wnętrza kościoła św.św. Piotra i Pawła na Antokolu
w Wilnie. Przykładów takiego rozwiązania jest w Polsce dużo78. W tutejszym kościele
ten program został zrealizowany w skromnej postaci, w formie małych obrazów olejnych, lecz był czytelny dla wiernych epoki baroku.
Gołębica Ducha Świętego oraz obrazy z wizerunkami apostołów, Jezusa i Boga
Ojca wskazują na kontynuację w XVIII stuleciu pierwotnej idei budowy kościoła-wotum. Fundacja króla Władysława IV miała być świątynią Zwycięskiego Boga
na cześć wiktorii nad Moskwą. Program artystyczno-ideowy, zapewne zarysowany w czasach Władysława IV, jest – moim zdaniem – autorstwa Jana Kazimierza,
75 Przywilej fundacyjny z 6 X 1641 r., Liber privilegiorum, k. 1–3, por. Aneks nr 2, s. 473.
76 Obrazy te zostały podarowane eremowi przez wójta i rajcę Starej Warszawy Jakuba Rzecznika w 1781 r.
Data ta nie musi świadczyć o ich powstaniu w tymże roku. Por. Aneks nr 4, s. 532.
77 Kobielus 1987, s. 45–48, omawia symbolikę apostołów jako fundamentu, filarów kościoła oraz przypisane
im szlachetne kamienie.
78 Ten temat szerzej omawia Guttmejer 2014 oraz Guttmejer 2016b.
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niedocenionego przez badaczy erudyty w zakresie sztuki i religii79. Nie sposób jednak powiedzieć, kto miał moc jego realizacji (choć w niepełnej postaci) po odejściu
Wazy. Program – poprzez odniesienia do króla Dawida jako zwycięzcy, a do króla
Salomona jako budowniczego Domu Bożego – miał za zadanie gloryfikację obu
królów z dynastii Wazów. Domyka ten program perfekcyjnie zaprojektowana fasada
ze swoistą „pieczęcią” w szczycie. Na tle panopliów, symbolu militarnego zwycięstwa,
jest umieszczony dostojny kartusz z herbem Rzeczypospolitej, zwieńczony królewską
koroną (il. 18). Miał wyrażać to, co zostało zapisane w dokumencie potwierdzającym
przywilej fundacji: „wieczny pomnik zwycięstwa, niczym jakiś ołtarz Zwycięskiego
Boga Zastępów”80.

Eternal Monument of Victory:
Camaldolese Hermitage at Bielany near Warsaw –
Votive Offering of King Władysław IV

T

he Camaldolese hermitage at Bielany near Warsaw was founded by King Władysław IV
Vasa as his votive offering for the victory gained in 1634 over the forces of Moscow besieging
Smolensk which at that time belonged to the Polish-Lithuanian Commonwealth. A foundation chart
of the hermitage was issued in 1639 and was approved by the Sejm and the king in 1641. The actual
implementation of the foundation, however, was delayed due to financial problems of the king. First
buildings were made of wood. In 1647 first seven hermitage houses for the Camaldolese monks were
constructed, and the next three in 1651. The ten first houses were located in regular four rows in such
a way that between the two most external rows a place was left for a planned church. This means that
there must have been a design of a church. The last three houses were built ca. 1677–1685, in 1683 and
in 1733. The monks’ houses were founded by the king, his two brothers and the highest dignitaries
of the Commonwealth: a primate, bishops, chancellors, vice-chancellors, treasurer. The order of the
houses resulted from the hierarchic order of the dignitaries. Thus, the king’s foundation, supported by
the most important officials of the state, assumed the proportions of a symbol and expressing also their
will, became the monument of glory founded by the whole Commonwealth. An empty area within the
regular layout of the monks’ houses suggests that it was left on purpose and we may be justified in
associating it with one of the dignitaries who in 1652 was punished for his crime of lesè-majesté with
death, and then with exile and infamy.
When the successor of King Władysław IV, his brother King Jan Kazimierz, decided to continue
the intention of his predecessor, in his charter of 1649 confirming the foundation, he wrote: “as an
eternal monument of Victory, as if an altar of the Victorious Lord of Hosts”. In his present form the
church has been built at last in three stages. The oldest, western part, constructed in 1669–1673(?),
includes a presbytery with a vestry and a strong room on the first floor from the south, a chapterhouse
with a library on the first floor from the north, and two symmetrical towers which have entries to

79 Karpowicz 1996b, s. 89.
80 Sprawa formy architektonicznej XVII-wiecznej części kościoła bez możliwości przebadania pełnego obwodu fundamentów kościoła jest niemożliwa. Podkreślił to wyraźnie Karpowicz (Karpowicz 1995, s. 321),
stąd problematyczne są próby atrybucji. Jednak prof. Mariusz Karpowicz, stawiając ponad 20 lat temu
swoją tezę o formie kamedulskiej świątyni, otworzył drzwi do nowej dyskusji. Jego narracja, choć nie potwierdziła się w całości (do czasu?), nie była pozbawiona właściwych wniosków i sprowokowała badania.
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the presbytery on the ground floor. An octagonal nave building with a pronounced transept and
diagonal chapels was built in the first half of the 18th century, and a façade – constructed according to
a separate design – was finished in the 1750s. No designs of the church have been preserved, neither
of its original concept, nor its 18th-century realization. But the church – which was to be the King’s
Monument of Victory – could not have been a plain Camaldolese temple. An analysis of the accessible,
unplastered fragments of the basement and the unearthed in May 2016 part of the foundations of the
southern transept indicates that the church building was designed on a plane of the Greek cross, with
chapels between the arms of the cross, with a short entrance wing and a dome over the crossing. The
townscapes from the 18th century depicting the Warsaw hermitage present the church as it had never
been built. It is probably some intermediate concept which had not been realized, but which presented
the existing, 17th-century eastern part with two towers. Archaeological and architectural research on
the foundations and other walls of the church building would make it possible to propose a thesis
about the appearance of the church planned in the 17th century.
The royal foundation coupled with the monumental symbolism had a specific ideological and
artistic programme. It was not realized during the lifetime of its founders, for the church had not been
built at that time and in the form planned by the two kings. The original design was partially followed
in the presbytery.
In an aedicula of the monks’ choir there was a sculpture of Jesus Christ (destroyed at the end of
the 19th century, now there is a sculpture of the Virgin Mary), who was adored by King David and
King Solomon keeping the books with inscriptions from the Old Testament referring to the building
of the Temple – the House of God. An image of the Pantocrator beneath the aedicula (lost in 1945),
brought – according to its tradition – from Smolensk by King Władysław IV as a trophy, was related
to the idea of the church – monument of victory. We are led to believe that the main programme of
artistic interior decoration of the church was to combine this idea the church–monument with the
glory of the Vasa kings as the builders of the House of God. In this way they expressly referred to the
tradition of European rulers who from the time of the Carolingians imitated Biblical Kings David and
Solomon as those who were anointed by God and who were builders of the House of God. A fresco in
the vestry depicting Solomon’s sacrifice in front of the temple he built, the dove of the Holy Spirit in
the top of the nave’s vault and images of the twelve apostles on the pilasters in the nave and presbytery
are explicit references to the symbolism of the church – the House of God. It is highly probable that it
was King Jan Kazimierz who was the author of the whole ideological programme. The symbolism of
the church–monument of victory is crowned with a sign-stamp in the top of the 18th-century façade:
a grand coat of arm of the Commonwealth with the royal crown against the background of panoplies
– symbols of victory.
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C

hoć literatura poświęcona bielańskiemu capolavoro jest dosyć obszerna, to bazowała
na bardzo skąpych źródłach, ograniczających się zaledwie do kilku dat. Wiadomo,
że kamień węgielny pod budowę prezbiterium położono 19 czerwca 1669 r. Do końca
XVII w. kameduli otrzymywali na „fabrykę” kościoła liczne donacje. Na szczególną
uwagę zasługuje duży legat w kwocie 50 tys. złotych polskich złożony w 1697 r. przez
wojewodę ruskiego Marka Matczyńskiego, „dobrodzieja klasztoru”, jak określały go
źródła1. Prace z pewnością trwały przez całe lata dziewięćdziesiąte, a także po roku
1700. Do 1710 r. powstało prezbiterium wraz z lokalnościami, m.in. zakrystią ozdobioną
malowidłami Michelangela Palloniego2, oraz z wieżami mieszczącymi dzwonnice.
Domknięciem pierwszego etapu budowy było wprowadzenie ołtarza głównego do
niewątpliwie wykończonego, otynkowanego i ozdobionego sztukateriami prezbiterium. Poświęcenia ołtarza dokonano 4 marca 1710 r.3 W 1706 r. miało się dokonać
poświęcenie fundamentów nawy, zaś konsekracja świątyni odbyła się w 1758 r.4 (il. 1).
Niemalże stuletnia historia podwarszawskiego eremu z potwierdzonymi pracami
budowlanymi prowadzonymi na przełomie XVII i XVIII w. oraz wskazywaną datą
konsekracji świątyni (52 lata po poświęceniu fundamentów nawy), dawała ogromne
pole do różnorodnych interpretacji, a ustalenia miały charakter daleko posuniętych
przypuszczeń, opierających się głównie na analizie formalnej elementów składowych
budowli. Wykształciły się różne stanowiska, zarówno dotyczące autorstwa projektu,
* Za koleżeńskie dyskusje nad tematem i pomoc w przygotowaniu niniejszego tekstu dziękuję serdecznie
dr. hab. Jakubowi Sicie (IS PAN).
1 Zarewicz 1871, s. 37; Brykowska 1982a, s. 35–37.
2 Brykowska 1982a, s. 39, 67.
3 Ibidem, s. 70; Brykowska 1982b, s. 47.
4 Zarewicz 1871, s. 37; Brykowska 1982a, s. 43–44; Brykowska 1982b, s. 48.
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jak i faz budowy tego kościoła. Gruntowna analiza formalna przeprowadzona przez
Zbigniewa Hornunga pozwoliła na wyodrębnienie zagadnienia fasady kościoła
związanej z oddzielną fazą budowy świątyni i przypisanie jej projektu architektowi
Jakubowi Fontanie5. Powyższa atrybucja nie została przyjęta przez autorkę monografii
Fontany, Aldonę Bartczakową, która wobec braku potwierdzeń źródłowych, uznała
całą przedstawioną przez Hornunga analizę formalną za mało przekonującą6. Z kolei
Maria Brykowska w swej monografii warszawskiego kościoła kamedułów wyszczególniła dwie fazy budowy: korpusu, datowanego na lata 1733–1758, i fasady, datowanej na
koniec trzeciej ćwierci XVIII w.7 Podobnego zdania odnośnie do fasady był Ryszard
Mączyński, który ponownie przypisał jej autorstwo Jakubowi Fontanie, datując ją
jednak bardzo późno – aż po 1776 r.8 Adam Miłobędzki z kolei stwierdził, że zasadniczy kształt kościół kamedułów uzyskał w latach trzydziestych XVIII w. Za terminus
ante quem jego powstania uznał rok 1733, kiedy to według wzoru warszawskiego – jak
twierdził – architekt Paolo Fontana zaczął budowę fary w Lubartowie. Jednocześnie
Miłobędzki wysunął ostrożną hipotezę o autorstwie Gaetano Chiaveriego9. Podobnie
kwestię powstania świątyni widział Jerzy Kowalczyk, który zgodził się z tezą
5 Hornung 1972, s. 110–112.
6 Bartczakowa 1970, s. 181, przyp. 42.
7 Brykowska 1982a, s. 44, 108, 112; Brykowska 1982b, s. 48.
8 Mączyński 1986, s. 335–336; Mączyński 1988, s. 346–348; Mączyński 2010, s. 123–126.
9 Miłobędzki 1987, s. 283–299.
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o powstaniu projektu kościoła (w tym fasady!) ok. 1733 r.10 Kolejnym badaczem
podejmującym problem autorstwa był Mariusz Karpowicz, który uznał, że pierwotny
projekt całej świątyni wykonany został przez Isidora Affaitatiego, natomiast ostateczny
wygląd korpusu oraz fasady miałby być efektem przekształceń dokonanych przez
Chiaveriego w latach trzydziestych XVIII w.11 Z kolei Wojciech Boberski dopuścił
możliwość uczestnictwa w budowie świątyni architekta warszawskiego Antoniego
Solariego12. Natomiast Józef Skrabski w swoich wypowiedziach nie opowiedział się
jednoznacznie za żadnym z powyższych stanowisk odnośnie do świątyni warszawskiej,
wskazał natomiast na inny niż stołeczny wzorzec dla Lubartowa13. Głos w dyskusji nad
zagadnieniem korpusu kościoła kamedułów zabrał także Karol Guttmejer, stwierdzając
– podobnie jak Miłobędzki – iż skoro wpłynął on na kształt świątyni lubartowskiej, to
tym samym „musiał być ukończony – przynajmniej w stanie surowym – przed 1733
rokiem”. Guttmejer wykluczył jednocześnie autorstwo Chiaveriego, przypisując projekt Giovanniemu Spazziowi, z uwagą, że wystrój świątyni powstawał jeszcze w latach
pięćdziesiątych14. Ostatnią wypowiedzią odnoszącą się do autorstwa korpusu kościoła
jest opinia piszącego te słowa, który, na podstawie najnowszych materiałów, wykluczył
udział Gaetana Chiaveriego15.
Organizowana z okazji 375-lecia fundacji kamedułów konferencja stała się motorem do dalszych poszukiwań – uwieńczonych niemałym sukcesem. W pierwszej
kolejności udało się dotrzeć do zachowanych, a nie do końca przebadanych rachunków
gospodarczych klasztoru warszawskiego (skądinąd bardzo rzadko wzmiankujących
prace budowlane), które wskazały na autora projektu budowli. Kolejnym źródłem, nie
do przecenienia, są odnalezione w ostatnim czasie, a opublikowane w niniejszym tomie,
akta kapitulne kamedułów, które rzucają całkiem nowe światło na dzieje budowy
kościoła16.
Szczegółowa lektura akt kapitulnych pozwala na wyodrębnienie fragmentów zapisów bezpośrednio dotyczących zagadnienia dziejów budowy kościoła. Najwcześniejsze
wzmianki odnoszące się do prac przy kościele pochodzą z przeprowadzonej w klasztorze wizytacji w kwietniu 1715 r. W jednym z punktów wikariusz generalny nakazał
„przewielebnemu ojcu przeorowi, aby pieniądze za rozprzedaną blachę, podarowaną
od najjaśniejszego króla, zostały w całości wydane na pokrycie kościoła, tąż pozostającą jeszcze blachą, aby budowla taka nie musiała być – niech Bóg broni- narażona

10 Kowalczyk 1994, s. 269–272, 286–287.
11 Karpowicz 1996a, s. 35; Karpowicz 2009, s. 92 (tekst opublikowany w nieco zmienionej wersji w j. polskim: Architekt Królewski Isidoro Affaitati [1622–1684], Warszawa 2011, s. 94–95).
12 Według W. Boberskiego, Solari mógł uczestniczyć w budowie świątyni, a detal w postaci wywiniętych ślimacznic, znanych ze szczytów transeptowych bielańskiego kościoła, miałby wykorzystać w projektowym
przez siebie kościele w Łukowie; zob. Boberski 2000, s. 247.
13 Skrabski 2007, s. 154–155.
14 Guttmejer 2010, s. 124.
15 Ługowski 2016a, s. 101.
16 Za udostępnienie tych ostatnich (wraz z tłumaczeniem) pragnę serdecznie podziękować dr. Karolowi
Guttmejerowi. Zob: Akta kapituły konwentualnej... i Akta kapituły generalnej... (Aneks nr 3 i Aneks nr 4).

139

na kompletne zniszczenie z powodu (jak zauważyliśmy) ciągłego kapania wody”17.
Problem przeciekania dotyczył zapewne wystawionego przed 1710 r. prezbiterium.
Istotną informacją jest fakt udziału donacji królewskiej Augusta Mocnego na początkowym etapie dziejów budowy świątyni. Opieka dynastii Wettynów nad bielańskim
klasztorem wpisywała się w tradycję patronatu królewskiego nad podwarszawską Mons
Regius. Już od początków panowania Władysława IV, pierwszego fundatora założenia
bielańskiego, kolejni władcy brali warszawski klasztor pod swoją kuratelę, co z czasem
stało się swoistą powinnością monarchów18.
Donacje na klasztor, a także liczne dobra, z których zakonnicy czerpali zyski,
pozwoliły na powstanie nieokreślonego depozytu przeznaczonego na budowę świątyni.
Naruszanie tego depozytu poprzez samowolne decyzje i wyprowadzanie pieniędzy
przez poszczególnych zakonników było piętnowane, o czym świadczy m.in. utrata
funkcji szafarza przez jednego z eremitów w 1737 r. Dopiero po zwołaniu kapituły
podjęto decyzję o przeznaczeniu części funduszy (73 zł) „zebranych na budowę przemyślnością, trudem i potem poprzedników” na jęczmień, którego brakowało do produkcji piwa zarówno na użytek eremu, jak i dla należących do zakonników karczm19.
Jednocześnie akta potwierdzają gromadzenie w latach czterdziestych materiałów
budowlanych do budowy świątyni. W 1745 r. kapituła zadecydowała o wydzierżawieniu przeprawy przez Wisłę, co miało przynieść dochód na zakup materiałów budowlanych (w tym wapna) „na dalszą rozbudowę bramy, jak i na budowę
kościoła”20. W 1748 r. zgromadzono już znaczną część materiałów potrzebnych do
budowy kościoła. Kapituła zabroniła wówczas przeorowi klasztoru „rozprzedawać
materiałów budowlanych zgromadzonych na dokończenie kościoła, mianowicie
zaprawy i kamieni, ani przeznaczać ich na inny użytek, lecz niech będą zachowane do
czasu, gdy Boża Opatrzność zatroszczy się o fundatora tej bazyliki”21.
Kluczowy dla badania dziejów budowy jest zapis postanowień kapituły z 1749 r.,
wart zacytowania w obszerniejszym fragmencie: „Ponieważ od tylu lat nie udaje się
znaleźć żadnego dobrodzieja dla kontynuowania budowy eremu warszawskiego
fundamenty zaś – z powodu nieżyczliwości czasów i niedbałości ojców przeorów –
w znacznym stopniu są zrujnowane, postanawia się tedy, aby erem wigierski, który jest
zasobniejszy od innych, co roku – poczynając od roku następnego 1750 – przeznaczał
dwa tysiące złotych polskich, czyli 111 dukatów (aureos) na samą budowę kościoła,
które mają być wypłacane samym tylko rzemieślnikom murarskim, potocznie mularzom. Rachunek z tej sumy należy przekazać eremowi wigierskiemu przed złożeniem
prośby o kolejną sumę, która przeznaczona będzie nie na inne cele, lecz jedynie na
murarzy przy budowie kościoła, a to pod groźbą utraty tejże kwoty i braku możliwości
pozyskania jej w przyszłości. O wszelkie materiały zatroszczy się erem warszawski ze
swoich dochodów. Gdy zaś wybudowane zastaną już gołe ściany oraz dach kościoła
17 Akta kapituły konwentualnej, 1715 (Aneks nr 3, s. 508).
18 Udział patronatu królewskiego w fundacji kamedułów omawia Brykowska 1982a, s. 32–43.
19 Akta kapituły konwentualnej, 1737 (Aneks nr 3, s. 512).
20 Akta kapituły konwentualnej, 1745 (Aneks nr 3, s. 512).
21 Akta kapituły generalnej, 1748 (Aneks nr 4, s. 549).
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zobowiązanie eremu wigierskiego do przedłożonej kontrybucji dwóch tysięcy złotych
polskich wygaśnie. Poleca się przewielebnemu ojcu przeorowi, aby czym prędzej fundamenty kościoła pokryte zostały porządnym dachem, z wyjątkiem tej części, w której
rozpocznie się ich podnoszenie”22.
Z tego zapisu widzimy, że w 1749 r. istniały wyprowadzone fundamenty kościoła,
których stan techniczny był zły z powodu licznych zaniedbań, w związku z czym
kazano je zabezpieczyć dachem przed dalszą degradacją. Niewykluczone, że dotyczyło
to fundamentów wyświęconych w 1706 r., choć takiej pewności nie mamy.
Wydaje się, że zachowany depozyt pieniężny, nałożona na klasztor wigierski
kontrybucja i zebrane materiały budowlane pozwoliły na rozpoczęcie prac przy wznoszeniu świątyni. Korpus główny zaczęto budować najwcześniej w 1749 r., a najpewniej
od wiosny 1750 r. Wówczas także zakonnicy zwrócili się do Augusta III z prośbą
o przekazanie pieniędzy na rzecz dalszej budowy. List do króla w tej sprawie tłumaczono na język francuski, za co zapłacono 36 złotych polskich23. Nie ma pewności, czy
prośba została spełniona od razu. Natomiast udział fundacji królewskiej wydaje się być
bezsprzeczny. Poświadczać to może korona królewska umieszczona powyżej herbu
Rzeczypospolitej (zrekonstruowanego), umieszczonego w tympanonie na fasadzie
kościoła. Prace budowlane prowadzono dosyć szybko. Już w 1751 r. zwrócono uwagę
na konieczność pozyskania wysokich drzew na budowę rusztowań („dla wybudowania
dostępu do murów”)24. Niewykluczone, że fakt prowadzenia prac mógł wpłynąć na
łatwiejsze pozyskiwanie kolejnych środków. W 1753 r. kwotę 10 tysięcy złotych na
wznoszenie świątyni przeznaczył sekretarz królewski Józef Wierzbicz25. W kolejnym
roku legat w takiej samej wysokości złożył na budowę biskup krakowski Andrzej
Załuski26. Prace związane ze wznoszeniem murów kościoła do wysokości gzymsów
trwały prawdopodobnie do 1755 r. Jak wskazano wówczas, „mury już dość wyrosły na
wysokość i należy starannie przykryć tę budowę dachem, inaczej narażone byłyby na
wielkie zniszczenie”. Budowa prawdopodobnie pochłonęła niemal w całości dotychczasowe środki finansowe, zakonnicy bowiem wskazali, że „skoro już stanie dach
ponad murami, trzeba będzie odstąpić od budowy na kilka lat, chyba że Bóg zatroszczy
się o jakiegoś dobrodzieja”27. Potrzebne pieniądze zapewne szybko pozyskano, bo
już w październiku 1756 r. po raz kolejny zwołano kapitułę, na której podniesiono
„sprawę kontynuowania budowy tego kościoła”. Wskazano wówczas na konieczność zamówienia „żelaznych sprzętów, zwanych potocznie ankry, na zakup których
potrzeba stu złotych”28. Niewykluczone zatem, że podjęto wówczas zamiar budowy
sklepienia albo wznoszenia fasady kościoła, do których wykorzystywano żelazne
22 Akta kapituły generalnej, 1749 (Aneks nr 4, s. 550).
23 Archiwum Archidiecezji Warszawskiej (dalej: AAW), rkps 437, sygn. Top.A.X, 1.60, k. 714: „Od napisana
suplik po francusku do najjaśniejszego królestwa racione fundacyi kościoła 36”.
24 Akta kapituły konwentualnej, 1751 (Aneks nr 3, s. 516).
25 Akta kapituły konwentualnej, 1753 (Aneks nr 3, s. 517).
26 Akta kapituły konwentualnej, 1754 (Aneks nr 3, s. 518).
27 Akta kapituły generalnej, 1755 (Aneks nr 4, s. 552).
28 Akta kapituły konwentualnej, 1756 (Aneks nr 3, s. 520).
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wiązania. W 1761 r. nieznany z nazwiska „snycerz Franciszek” wykonał okazałe drzwi
wejściowe, ozdobione ornamentem rocaille29, co pozwala sądzić, że fasada kościoła już
stała bądź też była na ukończeniu. W kolejnym roku na posiedzeniu kapituły zdecydowano o wycince drzew potrzebnych do budowy rusztowania. Zapis nie ujawnia
zakresu prowadzonych wówczas prac, można jednak sądzić, że trwały już jakieś prace
wykończeniowe. Podjęto wszak decyzję, „aby przewielebnemu ojcu, panu Jackowi,
obecnemu przeorowi wigierskiemu a naszego eremu szczególnemu dobrodziejowi,
wyrazić jakąś wdzięczność, ponieważ od wielu lat fundamenty naszej bazyliki, opuszczone i niemal zrujnowane, oczekiwały na swego budowniczego, lecz nie było nikogo,

2. Warszawa, kościół
kamedułów na
Bielanach, widok
wnętrza korpusu
nawowego;
fot. P. Ługowski

kto by się nimi zajął, i oto znalazł się jeden na tysiąc, który swoja zapobiegliwością,
troską i trudem wzniósł kamień in titulum, […]. Ojcowie uprawnieni do głosu, rozważając wielorakie zasługi rzeczonego przewielebnego ojca, wyświadczone budowie tego
domu Bożego, […] zwrócili się do przewielebnego ojca wikariusza generalnego, aby
on sam […] wyznaczył […] jakiś sposób odwdzięczenia się”30. Chęć odwdzięczenia
się łączyła się zapewne z zakończeniem ściągania kontrybucji z klasztoru w Wigrach.
Pomimo ukończenia budowy drobne prace prowadzono jeszcze w kolejnych latach.

29 AAW, rkps 551, Top.A.X, 1.59, Liber expensarum 1757–1765, k. 91: „Panu Franciszkowi snycerzowi od snycerskiej roboty do drzwi kościelnych dałem – 141,26”.
30 Akta kapituły konwentualnej, 1762 (Aneks nr 3, s. 523).
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W 1763, a następnie 1770 r. prowadzono remont
pokrycia dachowego31, zaś w 1783 r. dotychczasową ceglaną posadzkę kościoła zastąpiono nową,
marmurową, biało-czarną32.
Problem autorstwa projektu świątyni do
pewnego stopnia rozwiązują nam zapisy w przywoływanych rachunkach gospodarczych, które
poświadczają wielokrotne wypłaty dla architektów33. W pierwszej kolejności z imienia wymieniony został „architekt Dominik”, który w 1752 r.
wykonał dla kamedułów „rysunek planty
kościelnej”, za co otrzymał 36 zł34. Ponadto
potwierdzone zostały przypuszczenia niektórych badaczy odnośnie do udziału w budowie
architekta Jakuba Fontany, który w rachunkach
wymieniony został z nazwiska we wrześniu
1754 r.35 Architekt Dominik to niemal na pewno
młody Domenico Merlini – po przyjeździe
w roku 1746 z włoskiego Castello do Warszawy,
powierzony został przez swego krewnego i protektora Paola Fontanę opiece Jakuba Fontany,
u którego również terminował36.
Ostateczny projekt kościoła, przeznaczony
do realizacji, powstał zapewne przed 1749 r.
Jako głównego autora winniśmy zatem widzieć
Jakuba Fontanę. Młody Domenico Merlini pełnił zapewne funkcję asystenta architekta, być może konduktora budowy. Niewykluczone, że owa „planta kościelna”,
za którą otrzymał wynagrodzenie, to jeden z technicznych rozrysów projektu
Fontany. Natomiast, biorąc pod uwagę fakt, iż Fontana musiał dostosować się do
zastanych fundamentów, można przypuszczać, iż wykorzystał (inspirował się?) istniejące już, wykonane znacznie wcześniej, rysunki projektowe nieznanego autorstwa.
31 Akta kapituły konwentualnej, 1763 (Aneks nr 3, s. 524); Akta kapituły generalnej, 1770 (Aneks nr 4, s. 555).
32 „[…] przewielebny ojciec w Chrystusie Anastazy Wargowski, były prowincjał i obecny przeor konwentu
warszawskiego zakonu św. Pawła, pierwszego męczennika, a także teolog i kapelan Jego Królewskiej Mości, ze swej szczególnej przychylności wobec tego eremu oraz wielce pobożnej hojności zapragnął pokryć
posadzkę tego kościoła (która dotąd pokryta była paloną cegłą) dwukolorowym marmurem, białym mianowicie i czarnym, i już ten swój zamiar wciela w czyn”; Akta kapituły konwentualnej, 1783 (Aneks nr 3,
s. 534).
33 AAW, rkps 437, sygn. Top.A.X 1.60: Liber expensorum 1693–1756, k. 762 („na wino architektom – 12,20”);
k. 763 („dla Architektów 1 Garniec wina – 8 tynf. 10, 4”); k. 766 („za 2 Garce wina dla architektów – 20,8;
Item na pszenny chleb – 12, 2”); k. 767 („za garniec muszkateli dla Architektów – 6, 22, 2”).
34 „P. Dominikowi za rysunek planty kościelney 36”; „Za tabakierę dla P. Dominika Architekta 6,10”; zob.
AAW, rkps 437, sygn. Top.A.X 1.60, k. 766.
35 „Za wino dla Jci P. Fontannego 50, 20”; AAW, rkps 437, sygn. Top.A.X 1.60, k. 824.
36 Skrabski 2007, s. 24.

3. Warszawa, kościół
kamedułów na
Bielanach, widok
wnętrza korpusu
nawowego;
fot. P. Ługowski
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4. Warszawa, kościół
kamedułów na
Bielanach, widok
fasady; fot. J. Sito

Niewykluczone jest także, że po prostu adaptował istniejący już projekt korpusu głównego świątyni37.
Zaprojektowany korpus nawowy otrzymał formę wydłużonego ośmioboku.
Ramiona transeptu wysunięte poza obrys kościoła utworzyły wysokie kaplice równe
szerokości i wysokości prezbiterium. Analogiczne wymiary uzyskało przęsło wejściowe, umiejscowione na osi prezbiterium. Na przekątnych nawy umieszczono cztery
mniejsze kaplice, których arkady mieszczą się pod opasującym świątynię belkowaniem.
Kaplice połączone zostały z transeptem niewielkimi przejściami.
Jakub Fontana przy budowie korpusu nawowego z respektem podszedł do zastanych form (il. 2, 3). Charakterystyczna dla końca XVII i początku XVIII w. dyspozycja
37 Wskazywane dotychczas elementy świadczące o możliwym udziale innych architektów (m.in. Gaetana
Chiaveriego), wykorzystywane były – jak się okazuje – również w projektowaniu przez Fontanę (np. stykające się ślimacznice). Obce natomiast realizacjom Fontany są okna wykrojowe (casulowe) umieszczone
m.in. powyżej kaplic przekątniowych, połączone od zewnątrz oprawą okienną z oknami tych kaplic. Problem proweniencji tych rozwiązań wymaga szerszej analizy.
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belkowania wnętrza świątyni (gzyms z fryzem
kostkowym i listwami w dolnych partiach)
użyta niejednokrotnie w warszawskich świątyniach (kościół misjonarzy św. Krzyża oraz
kościół franciszkanów na Nowym Mieście),
powtórzona została za wystrojem architektonicznym prezbiterium. Podobne zależności
od wybudowanego przed 1710 r. prezbiterium
odnajdujemy w wertykalnej artykulacji korpusu nawowego, przeprowadzonej za pomocą
pilastrów korynckich, a także w układzie przejść
miedzy kaplicami z umieszczonymi powyżej
nich oknami emporowymi. Jednocześnie
architekt zmienił detal sztukatorski portali oraz
przezroczy empor. Uzyskały one nowy ornament, charakterystyczny dla sztuki po 1750 r.
Równocześnie ze wznoszeniem murów
bądź bezpośrednio po zakończeniu ich budowy
przewidziano wyposażenie kaplic przekątniowych w odpowiednie ołtarze, wykonane
również według projektu Fontany. Architekt
zaprojektował pilastrowe ołtarze zwieńczone
oprawionym spływami otworem okiennym.
Ołtarze te są bardzo bliskie powstałym w latach
ok. 1758–1764, a zaprojektowanym również
przez Jakuba Fontanę zapewne jeszcze w 1755 r., ołtarzom bocznym kościoła wizytek, dopełniającym jego rokokowy wystrój38. Niewykluczone, że niemal tożsame
projektowo ołtarze kamedulskie i wizytkowskie powstały w zbliżonym czasie. Osobną
kwestią pozostaje budowa ołtarzy transeptowych. Niespotykane w środowisku warszawskim antyklasyczne formy pozwalają sądzić, że Fontana i Merlini nie byli odpowiedzialni za ich powstanie, a zatem istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie pracowali
już wówczas przy „fabryce” kamedulskiej. Wybudowany korpus nawowy świątyni
po 1755 r. został przykryty odpowiednim dachem. Po wykonaniu więźby i poszycia
dachu założono następnie imponujące sklepienie (13,4 m rozpiętości w najszerszym
miejscu). Przybrało ono formę żagla przechodzącego z ośmioboku w elipsoidę, przeszytego owalnie wykończonymi lunetami, których rysunek podkreślono za pomocą
ozdobnych listew. Uzupełnieniem jego formy jest dekoracja sztukatorska o motywach
rokokowych charakterystycznych dla lat pięćdziesiątych XVIII w.39
Z pewnością samodzielnym dziełem projektowym Fontany, wieńczącym budowę
korpusu nawowego, jest wzniesiona przez niego przy udziale Domenica Merliniego
38 Chodeyko, Guttmejer, Sito 2006, s. 23, 45.
39 Na temat dekoracji stiukowych w kościele zobacz tekst Jakuba Sity Rokokowe stiuki kościoła kamedułów
na Bielanach warszawskich w niniejszym tomie (Sito 2016).

5. Kościół Santa
Francesca Romana
w Rzymie za:
Sandrart 1685
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6. Warszawa, kościół
kamedułów na
Bielanach, widok
okna fasady;
fot. P. Ługowski

7. Warszawa, kościół
kapucynów, widok na
ołtarz przytęczowy;
fot. IS PAN
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okazała fasada kościoła (il. 4). Jak wykazały badania architektoniczne podjęte przez Marię Brykowską, fasada została dostawiona
do korpusu głównego świątyni. Wskazywać ma na to brak powiązań murów bocznych fasady ze ścianami nawy40. Wprawdzie
badania architektoniczne prowadzone były w kondygnacji
strychowej, niemniej jednak ta sytuacja może występować także
w innych fragmentach styku obu partii budowli. Podzielenie
budowy na etapy, jak wynika ze źródeł, było skutkiem jej niepewnej sytuacji finansowej.
Jak wielokrotnie wykazywano, układ elewacji frontowej
wywodzi się z nurtu neopalladiańskiego. Zagadnienie recepcji
palladianizmu w Rzeczypospolitej zostało obszernie omówione
przez Ryszarda Mączyńskiego41. Jak zauważył ów badacz,
w architekturze włoskiej przełomu XVI i XVII w. wykształcił
się wzorowany na dziełach Palladia dwuporządkowy typ fasady.
Łączył on wielki porządek, w którym wzniesiona została część
środkowa, kryjąca nawę główną świątyni z małym porządkiem,
przypadającym na części boczne,
przesłaniające nawy boczne (względnie kaplice). Odbiciem
tych tendencji w architekturze stały się barokowe kościoły,
takie jak rzymski kościół Santa Francesca Romana projektu Carla Lombardiego (1615), kościół Santa Maria di
Galloro Gian Lorenza Berniniego (1661–1663) czy też
katedra w San Daniele del Friuli (XVIII w.)42. Zwłaszcza te
rzymskie rozwiązania zyskały wielką popularność w XVII
i XVIII w., także na terenie Rzeczypospolitej. Mączyński
wyróżnił dwa typy, które upowszechniły się na naszych
ziemiach. Pierwszy, mający rodzimy charakter, nazywa
pseudopalladianizmem. Wpłynęła na niego zredukowana
wielkoporządkowa fasada kościoła stołecznych kapucynów
(projekt Augustyna Locciego 1682–1693). Drugi określa
mianem superpalladianizmu, którego jednym z przykładów
jest właśnie kościół kamedułów. Poza bielańską świątynią
badacz wyszczególnia w tej grupie kościół misjonarzy
w Krasławiu (Antonio Paracca, 1756–1775) oraz kościół
pijarów w Warszawie (Jakub Fontana, 1757–1769). Zbiór
ten charakteryzuje tak: „Wymienione dzieła odznaczają
się przede wszystkim konsekwentnym naśladowaniem
palladiańskiego schematu, w jego rzymskiej, zbarokizowanej formie, dla której wzorem stała się fasada kościoła
40 Brykowska 1982a, s. 103.
41 Mączyński 1986, s. 330–331; Mączyński 1988, s. 343; Mączyński 2010, s. 123–126.
42 Mączyński 2010, s. 123.
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S. Francesca Romana Lombardiego [il. 5] – zastosowaniem dwóch porządków: wielkiego i małego, przy
czym belowanie tego ostatniego zostało przeciągnięte
przez całą szerokość fasady – co sprawia wrażenie
«złożenia dwóch portyków antycznych». Porządki
owe, najczęściej zróżnicowane na zasadzie superpozycji […], otrzymały wysmakowane harmonijne
proporcje. Charakterystyczną cechą jest również
tektoniczność, masywność użytych form, nadających
całości monumentalny wyraz, przy niekiedy stosunkowo skromnych wymiarach”43.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt.
W przypadku fasady kamedulskiej Fontana, przyjmując układ kompozycyjny z rzymskiej świątyni
S. Francesco Romana, nadał mu własną, nieco
odmienną, bo dwuplanową formę. Pary pilastrów
w wielkim porządku zastąpiono pilastrem (omawiając nurt palladiański, lepiej może użyć pojęcia
współczesnego Palladiowi – columnae quadrangulae44)
oraz dostawioną z boku pełną kolumną (columnae
rotundae)45 o kompozytowych kapitelach. Oba elementy ustawione zostały na wysokich, wysuniętych
do przodu, masywnych cokołach, co w konsekwencji
dało głęboki ryzalit. Podobną zasadę dwuplanowego
kształtowania elewacji widzimy we wspomnianym
warszawskim kościele pijarów. Innym przykładem uzupełniającym ten zbiór jest
wielkoporządkowa fasada kolegium pijarów we Lwowie, wzorowana na rzymskim
San Giovanni in Laterano. Oba te dzieła Mączyński wiąże z osobą Jakuba Fontany46.
Widać więc, że w ramach palladiańskiego ujęcia we wszystkich tych budowlach
Fontana wprowadził wielopłaszczyznowość fasady, a wytworzone ryzality podkreśliły
jej monumentalny charakter. Mając na uwadze najnowsze odkrycia źródłowe i dotychczasowe ustalenia, należy stwierdzić, że to właśnie kościół kamedułów jest pierwszym
(i chyba najdojrzalszym) dziełem, w którym architekt świadomie odwołał się do wzorów palladiańskich, interpretując je na swój sposób.
Całość części środkowej fasady wieńczy tympanon o wysuniętych do przodu skrajnych fragmentach umieszczonych na odcinkach gierowanego belkowania. W jego

8. Białystok, kościół
parafialny, widok na
ołtarz boczny;
fot. P. Ługowski

43 Ibidem, s. 125.
44 Pojęcie columnae quadrangulae (wł. colonna quadrangolare) wywodzi się z renesansu włoskiego (m.in. od
Albertiego) i nie posiada jak dotąd odpowiednika polskiego. Używany zamiennie termin „pilaster” bądź
„filar” nie odpowiada w pełni charakterowi takich rozwiązań. Szerzej na ten temat zobacz: Morolli 2007,
s. 727–786; pojęcia tego wielokrotnie używa C.L. Frommel, zob. Frommel 2009, passim.
45 Analogiczny repertuar form Fontana zastosował w centralnym ryzalicie projektowanej przez siebie oranżerii pałacowej w Radzyniu.
46 Zob.: Mączyński 1986, s. 330–331; Mączyński 1988, s. 343; Mączyński 2010, s. 123–126.
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9. Warszawa, kościół
kamedułów na
Bielanach, portal
główny;
fot. P. Ługowski
10. Portal w Palazzo
Barberini w Rzymie
za: De Rossi 1702,
ryc. 46

centrum, pod koroną królewską, umieszczono kartusz herbowy otoczony panopliami47.
W części środkowej, w górnej kondygnacji, zlokalizowany jest – w architektonicznej
oprawie – otwór okienny (il. 6). Mamy tutaj do czynienia z przeniesieniem na płaszczyznę elewacji małej architektury, znanej z innych realizacji powstałych w warszawskim
kręgu architektonicznym. W pierwszej kolejności należy mieć na uwadze powstałe
ok. 1750 r. ołtarze przytęczowe kościoła warszawskich kapucynów (il. 7). Podobnie jak
tam, górna część zamknięta jest łukowym, charakterystycznie wygiętym belkowaniem
z umieszczonym pośrodku zwornikiem, w tym wypadku łączącym dwie archiwolty
nawiązujące do wykończeń kaplic przekątniowych kościoła. Elementem wspólnym
w obu dziełach są także ślimacznice zakończone wspinającymi się ku górze gałązkami
palmy – u kapucynów opierającymi się o boczne partie ołtarza mieszczące pole główne
obrazu, zaś w bielańskiej świątyni – flankujące oprawę okienną48. Forma oprawy
okiennej bliska jest także ołtarzom bocznym z kościoła parafialnego w Białymstoku
(il. 8). Pozbawiona jest tam co prawda elementów floralnych, natomiast łukowo ujęty
gzyms wieńczący nastawę jest niemal identyczny. Wiadomo, że Jakub Fontana w 1750 r.
objął funkcję głównego projektanta na dworze Jana Klemensa Branickiego (w miejsce
schorowanego Johanna Sigmunda Deybla) i z nim też łączone są projekty wyposażenia
białostockiej świątyni zrealizowane w latach 1751–175249. Być może z Fontaną należy
też wiązać wyposażenie kościoła warszawskich kapucynów.
47 Por. Kowalczyk 1994, s. 284–287.
48 Motyw ten, znany z nielicznych przykładów, powtórzony został w powstałym w 1760 r. ołtarzu głównym
i ołtarzach przytęczowych kościoła w Siennicy; zob.: Ługowski 2014, s. 222.
49 Nieciecki 1989, s. 94–99; Oleńska 2011, s. 121.
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Wejście do świątyni zaakcentowane zostało kamiennym portalem o wyłamanym
pólkoliście łuku (il. 9), którego formę zaczerpnięto z ryciny zamieszczonej we wzorniku Domenica de Rossiego, odzwierciedlającej portal z wnętrz rzymskiego Palazzo
Barberini50 (il. 10). Indywidualnie potraktowano ramy portalu oraz spływy wolutowe.
W pole poniżej łuku wpisano roccaille z emblematem kamedułów (krzyżem z koroną
na trzech wzgórzach), zaś powyżej łuku, na tle lambrekinowej tkaniny, umieszczono
w wiciach roślinnych kolejny emblemat zakonu (dwa gołębie pijące z kielicha). Części
boczne fasady, wycofane i nieco zredukowane względem rzymskiego wzoru, stanowią
niejako tło dla monumentalnej partii środkowej. Mieszczą półkoliście zamknięte nisze
z figurami świętych. Całość elewacji frontowej wieńczyła nieokreślona figura (zapewne
Matki Boskiej) widoczna jeszcze na dziewiętnastowiecznych grafikach.
Z punktu widzenia badań kamedulskiej świątyni przedstawione wyżej materiały są
wręcz przełomowe. Odkrycie działających przy kościele architektów Jakuba Fontany
i Domenica Merliniego oraz ostateczne wskazanie dat budowy świątyni (1749–1762)
pozwala na ucięcie dotychczasowych spekulacji. Nadal jednak pozostają nierozstrzygnięte pytania: czy architekci posłużyli się czyimś projektem (jeśli tak, to czyim?), czy
była to ich autorska adaptacja zastanych fundamentów świątyni? Niemniej pozostaje
faktem, że wznieśli dzieło wybitnej klasy, czerpiące z najlepszych rozwiązań warszawskiego środowiska architektonicznego.

Jakub Fontana and Domenico Merlini and
the Rococo Building Phase of the Camaldolese
Church at Bielany near Warsaw

D

espite the fact that the literature on the Camaldolese Church at Bielany near Warsaw is fairly
broad, it has been based mainly on very scarce sources, limited to a few dates. We know, for
instance, that the cornerstone for the presbytery was laid on 19 June 1669. By the end of the 17th
century the Camadolese monks were given many donations to help pay for the construction of the
church. By 1710 the presbytery was built with its vicinities, including, among other things, a vestry
decorated with paintings by Michelangelo Palloni, and the towers with bells. The first stage of the
construction was concluded with the introduction of a high altar to the presbytery. The consecration
ceremony took place on 4 March 1710. In 1706 the foundations of the nave were to be consecrated, and
in 1758 the whole church.
An almost hundred-year history of the church, with evidenced building works conducted at the
turn of the 18th century, and the suggested date of the church’s consecration were offering some room
for various interpretations, and the proposed establishments had a character of far-reaching guesses,
basing mainly on a formal analysis of the components of the building.
This conference, organised on the occasion of the 375th anniversary of the Camaldolese foundation, provided the impetus for further research which was crowned with a considerable success.
Firstly, some preserved, and not fully examined accounting documents of the Warsaw monastery
have been found (which, otherwise, make only exceptional references to building works), that contain
50 De Rossi 1702, ryc. 46; Skrabski 2007, s. 155.
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some indications as to the author of the building. Another very valuable source are, recently found,
and published in the present volume, chapter records of the Camaldolese monks, which shed the new
light on the history of the church construction.
On the basis of the new sources we can say that in 1749 the foundations of the church already
existed, but they were in a deplorable state, so the order was given to shelter them in order to protect
them from further degradation. There was also a financial deposit made with the purpose of financing
the building of the church, and in the 1740s some building materials were bought. To leverage money,
another Camaldolese monastery, and much richer one at Wigry, was levied with an annual contribution of 2 thousand zlotys allocated for wages of the bricklayers building the walls of the Warsaw church.
The main body of the building was began in 1749 at the earliest, but most probably in the spring of
1750. At the same time the monks presented a supplication unto the King August III, asking him to
finance the building of the church. We do not know for sure whether the supplication was immediately
answered. But the king’s financial contribution seems to be unquestionable. This is evidenced by the
royal crown placed over the (reconstructed) coat of arms of the Commonwealth in a tympanum of the
church façade. Building works were conducted quite work quickly and efficiently. As soon as 1751 it was
observed that tall trees would be needed to build scaffolding. In 1753 10 thousand zlotys for the building
of the shrine was offered by the secretary of the king, Józef Wierzbicz. In the following year a similar
sum was given by the Cracow bishop Andrzej Załuski. The works on the walls up to the cornices were
going on until 1755. The construction works probably soaked up all the money, and the monks ordered
a break in the work for some time. But already in October 1756 a chapter was summoned to discuss the
need to order iron anchors for the built church. Thus, it is probable that the building of the roof started
or the façade of the church. In 1761 a “woodcarver Franciszek” known to us only by his first name
carved an imposing entrance door decorated with rocaille motifs, which makes it possible for us to say
that at that time the church façade was already or nearly finished.
The question of the authorship of the church’s design is solved, at least to a certain extent, by the
entries in the quoted managerial accounts where we find numerous pays for architects registered.
First, there is a reference to a certain “architect Dominik”, who in 1752 made a “drawing of a church’s
plot” for the Camaldolese monks and was paid for it 36 zlotys. Then, the contribution of architect
Jakub Fontana is confirmed, who is mentioned by his family name in the entry of September 1754. It
is almost certain that architect Dominik was the young Domenico Merlini, who in 1746 came from
Italian Castello to Warsaw and was entrusted by his kinsman and protector Paolo Fontana to the care
of Jakub Fontana, with whom he apprenticed.
The final design of the church, the one to be implemented, was made probably before 1749. Thus,
we are justified in thinking that that it was designed by Jakub Fontana; young Domenico Merlini was
probably his assistant, maybe a conductor of the building. It is possible that this “church’s plot” he was
paid for was one of technical drawings of Fontana’s design. Whereas Fontana, on the other hand, facing the necessity to adopt to the existing foundations, could have been inspired by the design projects
which had been previously prepared by an unknown author.
When building the body of the nave, Jakub Fontana respected the existing forms. A characteristic
of the late 17th and early 18th century beam structure, an articulation made with Corinthian pilasters
and a system of passages between the chapels with gallery windows placed above them were copied
from the presbytery. At the same time the architect introduced some changes in stucco decorations
and gave it a new ornament, characteristic of the period after 1750. According to Fontana’s design, the
altars were made in the diagonal chapels. They are very close to the side chapels ‒ made ca. 1758‒1764
according to his design (probably as early as 1755) ‒ of the Church of the Nuns of the Visitation in
Warsaw, complementing its rococo décor. Perhaps those, almost identical in design, altars were constructed at the same time period. After the roof truss and roofing were built, the building was topped
with an imposing roof in the shape of a sail which turns from the octagon into ellipsoid, pierced with
oval lunettes, emphasised with decorative ledges. Its form is enriched with a stucco decoration of
rococo motifs characteristic of the 1750s.
Surely it was Fontana who designed, with the assistance of Domenico Merlini, the imposing façade
of the church. Its structure was modelled on the neo-Palladian façade of the Santa Francesca Romana
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Church in Rome by Carlo Lombardi (1615). Fontana gave it his own, two-plane character, creating
a break in its central part. Moreover, the architects were drawing on the Warsaw architectural tradition.
The source materials presented above are groundbreaking for the research into the Camaldolese
church. The discovery of the architects working for the church, Jakub Fontana and Domenico Merlini,
and the establishment of the period of the church building (1749‒1762) put an end to speculations. But
there are still some unanswered questions left. Did the architects use a somebody else’s design (and if
yes, whose)? Or was it their own adaptation to the existing foundations of the church building? The
fact remains, they created a work of art of outstanding quality which draws on the best solutions of the
Warsaw architectural tradition.
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Rokokowe stiuki kościoła kamedułów
na Bielanach warszawskich
jakub sito
Instytut Sztuki PAN

K

ościół kamedułów na podwarszawskich Bielanach od dawna jest przedmiotem
refleksji historyków architektury i sztuki. Jego złożona, w znacznej mierze niewyjaśniona historia, rozciągający się na przestrzeni 150 lat królewski patronat, a nade
wszystko wyjątkowe piękno, jakim promieniuje ta świątynia, wysoka klasa jej projektu
i wykonawstwa oraz pierwszorzędne miejsce w dziejach architektury warszawskiej
przyciągają uwagę kolejnych generacji badaczy1. Od początku koncentrowała się ona
głównie na niezwykłej, wielofazowej architekturze świątyni, podczas gdy jej dekoracja plastyczna doczekała się ledwie wzmianki2. Podobnie jak bryła kościoła, także jej
wystrój posiada wielofazową stratygrafię.
Jak wiadomo, kamień węgielny pod prezbiterium położono w 1669 r.3 Budowa
ciągnęła się bardzo długo4 – jeszcze w 1697 r. ogromny legat w kwocie 50 tysięcy
złotych złożył na ten cel blisko związany z Janem III Sobieskim wojewoda ruski
Marek Matczyński, nazywany „dobrodziejem klasztoru”5. Graniczną datą powstania

1 Zarewicz 1871, s. 35–37; Hinz 1883, s. 131–132; Kiślański 1889, s. 33–34; Przewodnik po Bielanach pod
Warszawą 1919; Raczyński 1929; Kosacka 1963, s. 295–320; Hornung 1972, s. 111–112; Brykowska 1982a;
Brykowska 1982b; Miłobędzki 1987, s. 283–299; Kowalczyk 1994, s. 269–272, 286–287; Karpowicz 1995,
s. 320–321; Karpowicz 1996a, s. 35; Skrabski 2007, s. 153–155, 285; Karpowicz 2009, s. 90–93; Guttmejer
2010, s. 123–135; Ługowski 2016a, s. 101; artykuł P. Ługowskiego zamieszczony w niniejszym tomie (Ługowski 2016b).
2 Brykowska 1982a, s. 91–97; Guttmejer 2010, s. 124, 127–128.
3 Brykowska 1982a, s. 35.
4 Większość autorów w ślad za Brykowską (Brykowska 1982a, s. 35) uznała, że prezbiterium wniesiono w bardzo krótkim czasie czterech lat, do 1673 r. Nie sposób się z tym zgodzić – w 1673 r. wprawdzie przeniesiono obraz św. Brunona z warszawskiej kolegiaty do kościoła kamedułów, przypuszczalnie jednak była to tymczasowa świątynia drewniana, nie zaś prezbiterium nowego kościoła,
znajdujące się w tym czasie niewątpliwie w trakcie budowy, a poświęcone wraz z ołtarzem głównym dopiero
w 1710 r.
5 Brykowska 1982a, s. 37.
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1. Warszawa, kościół kamedułów na Bielanach, widok wnętrza prezbiterium;
fot. J. Sito
2. Warszawa, kościół kamedułów na Bielanach, obramienie okna szczytowego
w prezbiterium; fot. J. Sito
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prezbiterium świątyni był rok 1710, kiedy to
poświęcono ołtarz główny6. Wraz z zasadniczą bryłą prezbiterium – z zakrystią i kapitularzem po bokach – powstał jego wewnętrzny
wystrój: architektoniczny i ornamentalno-rzeźbiarski. Wnętrze prezbiterium przekryte
sklepieniem krzyżowym na gurtach, okolone
belkowaniem z charakterystycznym gzymsem
kostkowym, zyskało rytmiczną artykulację
za pomocą zdwojonych, kompozytowych
pilastrów (il. 1). Bogatą dekorację zastosowano w oknie szczytowym, umieszczonym
ponad ołtarzem głównym. Składają się na nią
charakterystyczne dla warszawskiego stiuku
przełomu XVII i XVIII w. motywy: główek
anielskich w obłokach, podwieszonych
pod centralną muszlą, girland kwiatowo-owocowo-warzywnych o zróżnicowanym
module i wszechobecnych liści akantu (il. 2).
Wejścia do zakrystii i kapitularza ujęte zostały
profilowanym obramieniem z odcinkiem
belkowania oraz trójkątnym, otwartym górą
naczółkiem i ozdobione bogatą dekoracją
sztukatorską (il. 3). W partii belkowania, po
bokach, rozmieszczono parę mięsistych wolut
o karbowanych powierzchniach, w środku
znalazła się główka anielska pośród wici
akantowej. Pośrodku naczółka umieszczono
bogato kształtowany, wolutowy kartusz,
przeplatany akantem, o sercowym polu
z parą puttów po bokach. Oba kartusze –
zarówno ten w portalu do zakrystii, jak i do
kapitularza – wieńczą zamknięte korony
królewskie; można się domyślać, że pierwotnie ich pola wypełniały malowane herby
monarsze. Żywe upozowanie puttów, ich
gestykulacja i charakterystyczny zwrot ku
ołtarzowi głównemu pozwala przypuszczać,
iż były one częścią programu ideowego, dziś
już nieczytelnego, zespolonego z ołtarzem.
Na osi portali umieszczono przeźrocza do
empor (il. 4), dostępnych z pomieszczeń nad
6 Ibidem, s. 43, 76.
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zakrystią i kapitularzem. Zyskały one
chyba najbogatszą oprawę sztukatorską
ze wszystkich elementów prezbiterium.
Architektoniczne obramienie owych
przezroczy wsparte zostało na szerokim,
trójdzielnym parapecie, wyżej ujęte parą
pseudopilastrów i nakryte odcinkiem
gzymsu. Sam otwór przeźrocza, nieco
węższy, uzyskał kształt łuku wyłamanego, wspartego na wolutach. Parapet
obramienia zdobi bogato wywijany
kartusz, środkiem rozciągnięty na boki,
z główką anielską wśród liści akantu, po
bokach zaś odcinki ornamentu kandelabrowego. W polach pseudopilastrów
znalazły się ciągi kampanul, a w miejsce
kapiteli – para mięsistych wolut o karbowanych powierzchniach, w zasadzie
identycznych z wolutami w portalach. Odcinek gzymsu zamykający obramienie ozdobiony został główką anielską z podwieszoną girlandą, natomiast pole bezpośrednio nad
otworem – skłębionymi gałązkami akantu. Omawiana dekoracja uzyskała niezwykle
wyrafinowaną, elegancką formę – świetną zarówno w fazie projektu, jak i wykonania.
Kapitele pilastrów, z motywem suchego akantu i drobnych głęboko rzeźbionych wolut,
otrzymały bardzo delikatny modelunek. Kartusze sugestywnie wywijają się, dając efekt
niezwykle witalny. Plastyczne obramienie okna zdaje się wprost ożywać w partii świetnie oddanych girland – pękatych gruszek, rozłupanych granatów czy rozkwitających
pąków róż. Elementy architektoniczne, ornamentalne i antropomorficzne znakomicie
dopełniają się wzajemnie, tworząc organiczną całość i sprawiając wrażenie jakby przenikania się.
Otwarte pozostaje pytanie o autorstwo dekoracji prezbiterium – zarówno w sensie
projektu, jak i wykonawstwa. Czy był nim architekt kościoła, ściślej – autor koncepcji
prezbiterium (z 1669 r.?) – skądinąd anonimowy – czy może sztukaterie zaprojektował
inny projektant, bliższy czasom konsekracji ołtarza głównego? Wydaje się, że szczególny, omówiony wyżej rodzaj dekoracji i jej interpretacja wykonawcza zdecydowanie
wskazują na przełom XVII i XVIII w., względnie początek wieku7, a więc czas krótko
przed konsekracją kościoła.
Na temat budowy ośmiobocznego korpusu nawowego do niedawna nie było
niemal żadnych danych. Znane były dwie daty: poświęcenie fundamentów w 1706 r.8 3. Warszawa, kościół
kamedułów na
i konsekracja gotowej (?) świątyni w roku 17589. Odnośnie do budowy kościoła Bielanach, portal do
zakrystii; fot. J. Sito

7 Por. zwłaszcza klasyczne już rozważania nad stiukiem warszawskim końca XVII i początku XVIII w.:
Karpowicz 1975, s. 163–198.
8 Brykowska 1982a, s. 39, 76; Brykowska 1982b, s. 46–47; Guttmejer 2010, s. 124.
9 Zarewicz 1871, s. 37; Brykowska 1982a, s. 43–44; Guttmejer 2010, s. 124.

4. Warszawa, kościół
kamedułów na
Bielanach, obramienie
przeźrocza empory nad
zakrystią; fot. J. Sito
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i datowania poszczególnych faz budowy pojawiała się cała obfitość interpretacji10. W ostatnim
czasie dokonano dwóch, niezależnych od siebie,
odkryć archiwalnych, które gruntownie zmieniły
naszą wiedzę o dziejach budowy tej części świątyni. Najpierw Piotr Ługowski w warszawskich
archiwaliach pokamedulskich dokonał niezwykle
ważnego odkrycia dotyczącego prac prowadzonych w latach pięćdziesiątych XVIII w.11 W ich
świetle nowych materiałów okazuje się, że w 1752 r.
w rachunkach klasztornych pojawiły się wypłaty
dla dwóch architektów, z których z imienia został
wymieniony „architekt Dominik”12. Natomiast
we wrześniu 1754 r. wśród architektów pojawił
się „Pan Fontani”13. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że chodzi tu o architektów Jakuba Fontanę
i Domenica Merliniego14. W 1752 r. młody Merlini
miał wykonać „rysunek planty kościelnej” (niewątpliwie według koncepcji Fontany, jako konduktor
działający u jego boku), za co otrzymał od kamedułów 36 zł15. Sensacyjne dane przynoszą ujawnione
ostatnio akta wizytacji eremu warszawskiego dokonywanych przez wikariusza generalnego kamedułów, zwłaszcza te za lata 1749–1765, jak również
akta posiedzeń kapituły warszawskiej z tego czasu16.
10 Wysuwane były rozmaite propozycje powstania nawy, którą datowano zarówno na lata 20. XVIII w. (Guttmejer 2010, s. 123–135), przed 1733 (Raczyński 1929, s. 15; Miłobędzki 1987, s. 286–289; Kowalczyk 1994,
s. 270–272, 286–287), jak i po tej dacie (Brykowska 1982a, s. 43–44), a nawet – jeśli chodzi o jej koncepcję –
jeszcze na w XVII w. (Karpowicz 1995, s. 320–321). Spośród architektów projekt przypisywano: Gaetanowi
Chiaveriemu, Jakubowi Fontanie, Antoniemu Solariemu i Giovanniemu Spazzio.
11 Ługowski 2016b.
12 Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, rkps 551/sygn. Top.A.X 1. 60: Liber expensorum 1693–1756 [konwentu kamedułów warszawskich], k. 762 (na wino architektom – 12,20), k. 766 (P. Dominikowi za rysunek planty kościelney – 36, za tabakierę dla P. Dominika Architekta – 6,10), k.767 (za garniec muszkateli
dla Architektów – 6, 22, 2).
13 Ibidem, k. 824 (24 September 1754: na wino dla Imć Pana Fontaniego).

5. Warszawa, kościół
kamedułów na
Bielanach, wnętrza
korpusu nawowego;
fot. J. Sito
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14 Domenico Merlini (ur. 1730) według Józefa Skrabskiego miał już w 1746 r. przyjechać wraz z architektem Paolem Fontaną z rodzinnego Castello w Valsoldzie do Rzeczypospolitej i zostać powierzony pod
opiekę zawodową Jakubowi Fontanie (Skrabski 2007, s. 24). Natomiast dopiero na rok ok. 1750 datują
przyjazd Merliniego do Polski Władysław Tatarkiewicz (Tatarkiewicz 1955; Tatarkiewicz 1956, s. 369–323)
oraz Przemysław Wątroba (Wątroba 2016, s. 315). Obecność Merliniego przy „fabryce” kamedulskiej jest
w każdym razie najwcześniejszym poświadczeniem polskiej aktywności późniejszego twórcy Łazienek
Stanisławowskich.
15 Por. Przyp. 16. Udział Merliniego w „fabryce” kamedulskiej wspomina także Wątroba 2016, s. 315.
16 Aneks nr 3 i Aneks nr 4. Za udostępnienie, wraz z tłumaczeniem, dziękuję Karolowi Guttmejerowi. Zob.
także Ługowski 2016b.
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Okazuje się, że prace nad budową murów korpusu rozpoczęto dopiero w 1749 r. 6. Warszawa, kościół
na
w oparciu o zastany fundament17, dodajmy, że powstały blisko pół wieku wcześniej. kamedułów
Bielanach, portal
Kościół w stanie surowym musiał zostać ukończony przed konsekracją w 1758 r., choć i przeźrocze empory
jeszcze w 1761 r. trwały prace przy wykończeniu fasady18. Mimo że po roku 1754 źródła w ramieniu transeptu;
fot. J. Sito
nie wspominają o Fontanie i Merlinim, należy sądzić, iż w dalszym ciągu prowadzili
oni budowę bielańską, przy czym bezpośredni nadzór należał zapewne do Merliniego 7. Warszawa, kościół
kamedułów na
jako konduktora u boku Fontany – niemal na pewno głównego projektanta. Pod Bielanach, portal
koniec tych prac, być może jeszcze przed konsekracją, wykonano też większą część w ramieniu transeptu;
fot. J. Sito
dekoracji sztukatorskiej wnętrza.
Na uwagę zasługuje fakt, że Fontana, wraz z towarzyszącym mu Merlinim, 8. Warszawa, kościół
w znacznym stopniu posłużył się językiem form, jaki anonimowy projektant zastoso- kamedułów na
Bielanach, przeźrocze
wał u progu XVIII w. w prezbiterium. Do wnętrza nawy głównej i ramion transeptu empory w ramieniu
przeniesiono przede wszystkim system podziałów z prezbiterium. Ośmiobok korpusu transeptu; fot. J. Sito
opina więc to samo belkowanie z gzymsem kostkowym i dzieli ta sama artykulacja
kompozytowymi pilastrami, tym razem multiplikowanymi bądź łamanymi w wielokątnych narożach, według potrzeb (il. 5). Projektant powtórzył omówiony wcześniej
schemat sparowanych ze sobą portali i przezroczy okiennych – tym razem w ramionach transeptu (w przejściach do kaplic i pomieszczeniach nad nimi; il. 6). Zatem, tak
jak w przejściach do zakrystii i kapitularza, portale (il. 7) ujęte zostały profilowanym
obramieniem z odcinkiem belkowania oraz trójkątnym, otwartym górą naczółkiem
i podobnie bogato zostały ozdobione dekoracją sztukatorską. Teraz jednak, ok. 1758 r.,
17 Aneks nr 4, 1749; por. Ługowski 2016b.
18 Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, rkps 551/syg. Top.A. X.1.59: Liber expensorum 1757–1765 [konwentu kamedułów warszawskich], k. 223.
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już w wydaniu rokokowym. Belkowanie zdobi więc nie wić akantowa, a typowa dla
tej epoki gałązka tataraku z wplecionymi motywami rocaille. Po bokach – w miejsce
pary wolut o karbowanych powierzchniach – znalazły się woluty utworzone jakby
z rocaille’owych liści, w środku znalazła się główka anielska pośród wici akantowej.
Miejsce wolutowego kartusza przeplatanego akantem zajął pośrodku naczółka
wdzięcznie ukształtowany kartusz rokokowy, asymetryczny, z tarczą jakby trawioną
podłużnymi otworami, obramiony kapryśnymi gałązkami tataraku i ornamentu rocaille. Para puttów spoczywająca na naczółku tym razem zajęta jest bez reszty prezentowaniem (podtrzymywaniem) kartusza. Fontana z Merlinim nie zmienili zasadniczo
wyglądu przeźroczy empor w stosunku do prezbiterium (il. 8). W porównaniu z portalami są one może jedynie nieco skromniejsze niż w prezbiterium. Zasadnicza zmiana
dokonała się przez zastąpienie gałązek i wici akantu czy ornamentu kampanulowego

9. Warszawa, kościół
kamedułów na
Bielanach, lustro
sklepienia; fot. J. Sito
10. Warszawa, kościół
kamedułów na
Bielanach, scena
z gołębicą Ducha
Świętego w lustrze
sklepienia; fot. J. Sito

wszechobecnym, ruchliwym motywem rocaille z gałązkami kwiatów. Parapet zdobi
tym razem nie kartusz, a uginający się feston kwiatowy rozpięty na wstążkach, motyw
znany z twórczości Jakuba Fontany19. „Kapitele” pseudopilastrów – para mięsistych
wolut o karbowanych powierzchniach – są wprost identyczne z tymi w prezbiterium,
w zasadzie tożsame z wolutami w portalach, a odcinek gzymsu nakrywający obramienie ozdobiony został taką samą główką anielską z podwieszoną girlandą.
Zgodnie z koncepcją Fontany natomiast pojawiły się inne, dotąd niemające
precedensu motywy stiukowe w partii sklepienia nawy głównej i towarzyszących
mu czterech wielkich okien narożnych. Delikatne, kapryśne, lekkie i asymetryczne
motywy rocaille, jakby z wielokrotnie powtarzanej litery C (czasem w układach
antytetycznych) przetkanej gałązką kwiatową ośmiokrotnie pojawiły się na szwach
sklepiennych nawy głównej i w owalnym lustrze w jej centrum (il. 9). Lustro to,
niezwykle delikatnie modelowane, niczym snycerska rama otacza środkową scenę
19 W bardzo zbliżony sposób Fontana zaprojektował w 1759 r. parapety lóż w kościele św. Krzyża w Warszawie, wykonane przez Johanna Georga Plerscha (Sito 2010a, s. 235).
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z gołębicą Ducha Świętego wśród główek 11. Warszawa, kościół
na
anielskich w obłokach i promieniach, niejako kamedułów
Bielanach, ołtarz
wyłaniającą się z tafli sklepienia (il. 10). W tym boczny św. Józefa;
miejscu wypada nadmienić, że stiuki zdobiące fot. J. Sito
cztery gurty między nawą główną a prezbiterium, chórem muzycznym i ramionami
transeptu są wtórne, ewidentnie neorokokowe, dodane w czasie jednego z remontów
dziewiętnastowiecznych. Świadczy o tym ich
szpetota, twardy modelunek, schematyczność
i natrętna symetria obce duchowi rokoka.
Ta sama, co omówiona wcześniej, odmiana form rokokowych towarzyszy obramieniom okiennym (il. 11). Wielokrotnie łamana i wymyślnie gięta linia z wolutami
12. Warszawa, kościół
wymodelowanymi jakby perspektywicznie (ujęcie bliskie projektom Jakuba Fontany kamedułów
na
na ołtarz główny kościoła wizytek czy epitafium Jerzego i Bihildy Mniszchów Bielanach, ołtarz
w kościele reformatów w Warszawie) zamyka trapezoidalne pola nad oknami, z moty- boczny św. Józefa;
fot. J. Sito
wem rozszczepionej muszli i główek anielskich, z girlandami kwiatowymi opadającymi
12a. Warszawa, kościół
po bokach okien.
ołtarz boczny
Autorstwa Jakuba Fontany jest również niewątpliwe projekt ołtarzy stiukowych wizytek,
św. Alojzego Gonzagi;
w kaplicach przekątniowych korpusu kościoła (il. 12). W swojej koncepcji – płaskich, fot. J. Sito
delikatnych, pilastrowych obramień
obrazu w polu głównym, z oknem wpisanym w drugą kondygnację – są one
bardzo bliskie sześciu ołtarzom bocznym
(w zasadzie niemal identyczne z nimi)
kościoła warszawskich wizytek, powstałym ok. 1758‒1761, a zaprojektowanym
przez Fontanę zapewne jeszcze w 1755 r.20
Niewykluczone, że ołtarze kamedulskie
i wizytkowskie, niemal tożsame pod
względem projektu i wykonawstwa,
powstały w zbliżonym czasie.
Podobieństwo do wystroju sztukatorskiego kościoła wizytek nie ogranicza się do ołtarzy. Daleko idące analogie
łączą stiuki bielańskie z dekoracją ornamentalną nawy głównej warszawskiej
świątyni (zaprojektowaną przez Fontanę
w 1755 r., a realizowaną do ok. 1761 r.)21,
przede wszystkim w motywach rocaille
20 Chodyko, Guttmejer, Sito 2006, s. 38.
21 Ibidem, s. 23, 38; Sito 2010b, s. 167.
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13. Warszawa, kościół
wizytek, ornament
znad arkady nawy
głównej; fot. J. Sito

14. Warszawa, kościół
kamedułów na
Bielanach, obramienie
okna nad chórem
muzycznym;
fot. J. Sito

umieszczonych w kluczach arkad, z charakterystycznym wpleceniem ornamentu muszlowego w drobne
profilowanie archiwolty, (il. 13). Niewykluczone, że
ich autorem był jeden ze sztukatorów współpracujących w tym czasie z Fontaną, wywodzący się z warszawsko-puławskiego dworu Czartoryskich (Johann
Ende?, Johann Feuerstein?, Lorens?)22.
Z ukazanego wyżej schematu, ogólnego typu
i plastyki dekoracji projektowanej przez Jakuba
Fontanę wyłamuje się w korpusie kamedulskim pięć
elementów. Są to – kontynuując analizę partii sklepień
– trzy obramienia okienne: w transepcie i nad chórem
muzycznym, jednak przede wszystkim dwa wielkich
rozmiarów, wykonane w stiuku ołtarze transeptowe: prawy św. Jana Nepomucena
i lewy Matki Boskiej. Różnica w stosunku do całej pozostałej dekoracji stiukowej
kościoła jest tu przemożna. Zastosowane w obu ołtarzach oraz w obramieniach formy
są masywniejsze, grubsze, olbrzymie ornamenty rocaille mają jakby wytłaczaną, ciężką
sylwetę, są szerokie, o grubych laskowaniach, z równie grubo modelowanymi kwiatami
i główkami puttów. Oknom towarzyszy profuzja dekoracji, jakże odmienna od wyrafinowania okien narożnych (il. 14). Elementy architektury wywodzą się z całkowicie
innego ducha niż cała grupa związana wcześniej z delikatnym konceptem Fontany czy
Merliniego. Ołtarze (il. 15, 16) – oparte na ogólnym
schemacie aediculi – operują formą jakby wynaturzoną
i dziwaczną. Filary dźwigające belkowanie zdają się
topić i uginać pod wpływem ciężaru, jaki przydaje
olbrzymie, masywne, wielokrotnie wyginane belkowanie. Do wrażenia owego nacisku dokłada się
zwieńczenie – trapezoidalne w kształcie, przerwane,
pokryte łuską, z glorią promienistą pośrodku, jakby
„tłoczące” belkowanie ołtarza. Nastawy poprzerastane
są gałązkami (kwietną oraz z motywem winnego
grona) i nadzwyczaj bujnym ornamentem rocaille
przejmującym chwilami funkcje architektury. Oba
ołtarze poprzedzone są oddaloną o niecałe dwa metry
masywną parawanową strukturą złożoną z mensy z niewielką nadstawką i parą bramek
po bokach. Oba retabula wzbogacone są o postacie aniołów i aniołków modelowane
w sposób niejako adekwatny do architektury i ornamentu – grubo, mięsiście, bez większego wyrafinowania (il. 17). Ich anatomia, plebejska fizjonomia i masywne, nabrzmiałe
szaty, sprawiają wrażenie jakby ociężałych. Oba ołtarze różnią się wykonawstwem, oba
są wyraźnie odmiennej ręki, jednak ogólne wrażenie pozostaje takie samo. Wydaje się,
że ołtarze te – całkowicie obce tradycji warszawskiej – mają charakter wzornikowy,
wywodząc się z południowoniemieckiej „linii projektowej”, z graficznych propozycji
22 Kwiatkowska, Malinowska 1976, s. 35–37, 39; Bernatowicz 2002, s. 525; Sito 2010b, s. 167.
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ołtarzy przedkładanych przez architektów, rytowników i wydawców augsburskich 15. Warszawa, kościół
na
połowy XVIII w. Najbliżej jest im do projektów Franza Xavera Habermanna, choć kamedułów
Bielanach, ołtarz św.
23
dokładnych odpowiedników, jak dotąd, nie odnaleziono . Główną różnicę tworzy Jana Nepomucena
sposób wykończenia ołtarzy – prawy jest marmoryzowany, lewy, podobnie jak cała w transepcie; fot. J. Sito
reszta wystroju, pozostaje biały. Odnośnie do omawianych ołtarzy transeptowych 16. Warszawa, kościół
szczęśliwie zachowało się nieco źródeł. W czerwcu 1765 r. kameduli płacili „za 13 fon- kamedułów na
Bielanach, ołtarz Matki
tów drutu do ołtarza tynfów 11, za faskę bratnali tynfów 31”24. W tym samym miesiącu Boskiej w transepcie;
płacono „Panu Krassuskiemu od fondamentu do ołtarza y za żelazo do onegoż tynfów fot. J. Sito
150”25. W lipcu „na złoto malarskie [zapłacono] ponad 10 dukatów, „na podpuszczkę
2 dukaty y za farby 10 dukatów”. Najważniejsza jednak wydaje się informacja z tego
samego miesiąca 1765 r., iż zapłacono „Panu Francowi do porachunku in vim ołtarza
ponad 20 dukatów”26. W przekonaniu, że chodzi o sztukatora (snycerza) upewnia inny,
wcześniejszy, rachunek kamedulski, z kwietnia 1761 r.: „Panu Franciszkowi snicerzowi
23 Za koleżeńską pomoc w poszukiwaniach wzoru graficznego pragnę podziękować mgr. Piotrowi Ługowskiemu i mgr Agacie Dworzak.
24 Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, rkps 551/syg. Top.A.X.1.59: Liber expensorum 1757–1765 [konwentu kamedułów warszawskich], s. 223.
25 Ibidem, s. 223.
26 Ibidem, s. 226.
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17. Warszawa, kościół

kamedułów na
Bielanach, rzeźba
anioła w ołtarzu
św. Jana Nepomucena;
fot. J. Sito

18. Warszawa, kościół
kamedułów na
Bielanach, rzeźba
św. Romualda na
fasadzie; fot. J. Sito

od snycerskiej roboty do drzwi
kościelnych dałem 141.26 złotych”27. Na uwagę zasługuje w tym
kontekście nie tylko podobieństwo
ornamentyki drzwi głównych
kościoła, ale także ewidentna
tożsamość ręki pary kamiennych
rzeźb na fasadzie kościelnej – św.
Romualda (il. 18) i św. Benedykta
– z rzeźbami ołtarza św. Jana
Nepomucena28. W 1766 r. ołtarz
ten stał już w kościele. Upewnia
nas o tym kolejna informacja archiwalna, a mianowicie akta wizytacji
konwentu warszawskiego z grudnia 1766 r. Wizytator odnotował
istnienie marmoryzowanego ołtarza (św. Jana Nepomucena), ale
bynajmniej nie pochwalił, a nawet
zganił za to przeora: „doszło do
naszej wiadomości, że kosztem wielkich wydatków uczyniona została marmoryzacja
jednego z ołtarzy, która przedstawia sobą nie tyle jakiekolwiek piękno, co wielką
szpetotę. Postanawiamy więc i polecamy, by za swoich czasów przewielebny ojciec
przeor nie ośmielał się czynić bezużytecznych wydatków na podobną marmoryzację”29.
Niezwykle surowa i chyba nieco niesprawiedliwa krytyka brała się zapewne z przekonania o uchybieniu duchowi kamedulskiej obserwy. Pozostałe ołtarze w kościele,
w tym naprzeciwległy ołtarz Matki Boskiej, były już białe, niemarmoryzowane – jak
widać przygana wizytatora odniosła skutek.
* * *
Czy z przedstawionego materiału można wyciągnąć ogólniejsze wnioski? Wydaje
się, że – mimo relatywnego ubóstwa źródeł – tak. Udowodniony archiwalnie udział
w „fabryce” kamedulskiej Jakuba Fontany i Domenica Merliniego od 1752 r. (a zapewne
27 Ibidem, s. 91.
28 Na wpół anonimowy sztukator Franz – niemal na pewno wykonawca ołtarza św. Jana Nepomucena oraz
figur św.św. Romualda i Benedykta – wydaje się również autorem stiuków w tympanonie elewacji frontowej pałacu Ogińskich w Nieborowie z lat 1765–1766 (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie,
Archiwum Nieborowskie Radziwiłłów, Rachunki budowlane 1765–1770; za wskazanie powyższej analogii
dziękuję Michałowi Wardzyńskiemu).
29 Aneks nr 4 (1749): „Actus emanati per nos infrascript_os in actu visitationis huius eremi Varsaviensis
anno Domini 1766 die nona mensis X-bris […] 4-to. Innotuit etiam nobis cum notabilibus expensis facta
unius altaris marmorisatio, quae non iam aliquem decorem quam maiorem deformitatem in se habet.
Statuimus ergo ac mandamus, ne suo tempore A. R. P. prior audeat pro simili marmorisatione inutilem
facere expensam”.
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już wcześniej, od 1749 r.) zdaje się wskazywać, że to ich autorstwa, a zwłaszcza Fontany,
był także projekt stiukowej dekoracji kościoła. O Fontanie jako głównym projektancie
stiuków świadczą analogie do kościoła wizytek i ścisłe ich podporządkowanie architekturze wnętrza, a także bezpośrednie nawiązanie do schematu wcześniejszej o dwa
pokolenia dekoracji sztukatorskiej prezbiterium. Pojawienie się w latach 1761‒1766
sztukatora Franza (Franca, Franciszka) – zapewne pochodzącego z Południowych
Niemiec lub Górnej Austrii – rozminęło się najprawdopodobniej z okresem pracy dla
kamedułów spółki Jakub Fontana – Domenico Merlini. Trudno uwierzyć, aby dojrzały
architekt o wyrobionym smaku i zdefiniowanej postawie estetycznej, jakim był Jakub
Fontana30, mógł zaakceptować – nie mówiąc już o samodzielnym zaprojektowaniu
– obramienia okienne czy ołtarze tak dalece nieaktualne w Warszawie po roku 1760
i pochodzące z obcego w stolicy Rzeczypospolitej południowoniemieckiego obszaru
oddziaływania.

Rococo Stuccoes in the Camaldolese Church
at Bielany near Warsaw

T

he Camaldolese Church at Bielany near Warsaw has been a subject of reflection in history of
architecture and arts for a long time. Its complex and unexplained to a large extent history, together
with the royal patronage for over one hundred and fifty years and above all its exceptional beauty and
high quality of its design and construction attract attention of successive generations of researchers.
From the very beginning much of this attention was focused on the unusual, multistage architecture
of the church, while its artistic decoration gained only little more than a perfunctory attention. Before
1710 a stucco decoration of the presbytery was made, characteristic of the Warsaw stucco of the turn of
the 18th century. A rich decoration with the motifs of angels’ heads, shells, floral-fruit-vegetal garlands
and acanthus leaves was prepared for the window above the high altar. Equally splendid, with similar
motifs, were the decorations of the entrances to the vestry and chapterhouse, framed with moulded
framing with a segment of the entablature and a triangular pediment, opened from the top, and richly
decorated with stucco works. Especially interesting is a richly shaped, volute cartouche placed in the
centre, interweaved with acanthus leaves, and with a heart-shaped field with a pair of putti on the sides.
The window openings to the inner galleries over the portals were given the richest stucco decoration
of all the elements of the presbytery. Their architectural framing are flanked with a pair of pseudopilasters and topped with a section of a cornice. In the still of the framing an elongated, richly folded
cartouche was placed, with an angel’s head among acanthus leaves, and on the sides – segments of
a candelabrum decoration. The analysed decoration had an exceptionally sophisticated, elegant form,
both in its design and in creation. The pilasters’ capitals, with a motif of acanthus leaves and small,
deeply curved volutes, were given a very delicate modelling. The cartouches, folding in a suggestive
way, produce an extremely vivid effect. The graphic framing of the windows seems to be almost alive
in the part of the garlands – round pears, cracked pomegranate or blossoming roses. Architectural,
ornamental and anthropomorphic elements are complementary and mutually reinforce the effect.
It was not until 1749 that the construction of the nave walls began, and the works roughly ended
in ca. 1758, when the church was consecrated. This part was realised by well-known Warsaw architects
– Jakub Fontana as the chief designer and his assistant young Domenico Merlini. It is worthy of notice

30 Ostatnio Wyszomirska 2016, s. 138–151.

163

that Fontana and Merlini employed the language of forms which was used by an anonymous architect
in the early 18th century in the presbytery of the church. The main nave and arms of the transept were
given the same system of divisions as the presbytery. In the arms of the transept the architects copied
a scheme of paired portals and window-openings, this time, however, in the rococo style. Thus, the
entablature is decorated not with the motif of acanthus leaves but with leaves of the sweet rush, characteristic of this period, completed with a rocaille motif. On the sides, a pair of corrugated volutes was
replaced with the volutes made as if of rocaille leaves, and in the centre an angel’s head within acanthus
leaves was placed. Basically, Fontana and Merlini did not change the location of window openings of
the galleries in relation to the presbytery. The main difference was in decorations. Springs of acanthus
and campanula ornamentations were replaced with the omnipresent rocaille motif with flowers. We
know of a still decorated with a flower festoon used by Fontana in his works. And, according to his
design, stucco decorations were made with rocaille motifs – exquisite, capricious, light, asymmetrical
and nervous – in the part of the nave’s vault and its four big corner windows. The same variation of
the rococo forms was used to decorate the windows’ frames. Undoubtedly, it was also Jakub Fontana
who designed the stucco altars in the diagonal chapels of the body of the church, very similar to the
side altars in the Church of the Nuns of the Visitation in Warsaw, built ca. 1758–1761, and designed
by Fontana in 1755. It is quite possible that the Camaldolese stucco decorations were made by one of
the stucco-workers, associated with the Warsaw and Puławy court of the Czartoryskis. Of different
authorship are the stucco altars in the arms of the transept, created in 1765 by a certain stucco-worker
named Franz. The forms used here are more massive and rugged, the huge rocaille ornaments are
heavy and bulky, with equally thick flowers and putti heads. It is obvious that the elements of altar
architecture draw on a quite different spirit than the whole group associated with a subtle concept
of Fontana or Merlini. The pillars holding the entablature seem to bend under the weight of a huge,
massive and curved entablature. It is possible that these altars – completely alien to the Warsaw tradition – are of model character and were derived from the southern-German “pattern line”, from the
altar patterns preferred by Augsburg architects, engravers and publishers of the mid-18th century, such
as those by Franz Xaver Habermann.
Fontana’s and Merlini’s participation in the building of the Camaldolese church after 1752, substantiated by the archival source material, seems to indicate that it was they, especially Fontana, who made
a design of the stucco decoration of the church. Fontana’s authorship is further supported by analogies
to the Church of the Nuns of the Visitation and their strict subordination to the interior architecture
together with a drawing on the stucco decorations of the presbytery two generations older. It is possible that the arrival in 1761–1766 of a new stucco-worker, probably from Southern Germany or Upper
Austria – missed the period of the building works for the Fontana & Merlini team. It is difficult if
not impossible to believe that such a mature architect with sophisticated tastes and defined aesthetical attitude as Fontana was could have possibly accepted the language of forms so much outdated in
Warsaw after 1760, and in addition the one implanted from the alien to the Commonwealth’s capital
southern-German area of influence.
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Czwarty wymiar architektury
Zespołu Eremitorium Góry Królewskiej
(Montis Regii) oo. kamedułów
na Bielanach warszawskich.
Historia działań budowlanych
i działań niszczących
d o ro ta ś l i w i ń s ka
Pracownia Projektowa Architektura i Detal

C

elem artykułu jest prześledzenie historii budowlanej Zespołu Eremitorium Góry
Królewskiej na Bielanach. Artykuł został uzupełniony o załącznik w postaci
kalendarium powstałego na podstawie danych ze źródeł publikowanych oraz dokumentów powojennych. Zagadnienia budowy i przekształceń do początków XX w.,
ujęte w wielu publikacjach, przedstawiono skrótowo. Skoncentrowano się na okresie,
gdy zespół nie odgrywał już roli pustelni kamedulskiej.
Fundacja króla Władysława IV rozpoczęła etap wznoszenia eremu od splantowania
terenu w 1641 r. i ogrodzenia parkanem1, być może na fundamencie z murowanymi
obramieniami furtek i bram; zapewne wkrótce sukcesywnie wymienianym na ogrodzenie murowane (il. 1, 2). Wzniesiono niezbędną drewnianą zabudowę z kościołem.
Wraz z intromisją zakonników w 1643 r., ustawiono krzyż w osi założenia, przed
bramą klasztoru2. W 1644 r.3 rozpoczęła się faza budowy właściwego murowanego
eremitorium. Ideę założenia prezentują weduty eremu warszawskiego z klasztorów
w Krakowie i Pożajściu (il. s. 126). Należy je traktować jako ideogram, w naturze zespół
nie odzwierciedlał w pełni tych przedstawień, choć powstawał w oparciu o ustalone
w 1607, 1608 i 1610 r. zakonne normy budowlane4.

1 Brykowska 1982a, s. 11, 13.
2 Ibidem, s. 15.
3 Ibidem, s. 15.
4 Ibidem, s. 11, 12, 23; Guttmejer 2007, s. 66–71.

165

1. Ogrodzenie,

prawdopodobnie mur
południowy między
oficyną a foresterium;
zdjęcie archiwalne
ze zbiorów IS PAN,
IS PAN 0000007578

Z zabudowy murowanej w większości precyzyjnie datowane są fundowane domki
pustelnicze. Pierwszy etap, zakończony w 1647 r., obejmował budowę dziewięciu eremów: E95 – erem Królewski (król Władysław IV)6, E10 (Jan Kazimierz), E11 (prymas
Maciej Łubieński), E12 (biskup płocki Karol Ferdynand Waza), E7 (biskup poznański
Andrzej Szołdrski), E4 (kanclerz wielki koronny Jerzy Ossoliński), zapewne E2 (wielki
kanclerz litewski Albrycht Stanisław Radziwiłł), E3 (skarbnik Wielkiego Księstwa
Litewskiego Gedeon Michał Tryzna)7. Mimo dalszej opieki nad fundacją króla Jana
Kazimierza, budowa postępowała powoli. W 1651 r. wzniesiono erem E5 (podkanclerzy
litewski Kazimierz Leon Sapieha). Erem E8, nieznanej fundacji herbu Poraj, datuje się
na podstawie ikonografii nieistniejącego herbu nad portalem z połowy XVII w. i można
wiązać z tą samą fazą budowlaną (il. 3). Prawdopodobnie zespół zabudowy był wtedy
zamknięty od wschodu murem na całej długości. Nie istniały jeszcze eremy E13 i E6
– wzniesione później i posiadające według planu z 1865 r. inną liczbę wnęk w murach
ogródka (w pozostałych eremach mury maja po cztery wnęki, a omawiane – tylko
po trzy, podczas gdy współczesna inwentaryzacja pokazuje, że również drugi szereg
eremów ‒ E11, E7, E4, E2 ‒ ma nieco spłycone ogródki z murami posiadającymi po trzy
5 Dla ułatwienia opisu eremy w tekście określane są obowiązującą numeracją adresową od 1 do 13 i opatrzone literą E, w nawiasach podano fundatorów.
6 Napisy fundacyjne oraz herby w wystroju elewacji eremów podano w Załączniku 1 na końcu artykułu
zamieszczonego w niniejszym tomie (Śliwińska 2016b) pt. Zespół zabudowy eremitorium oo. kamedułów
na Bielanach – stan zachowania oryginału (s. 245).
7 Na portalach eremów E2, E4, E7, E11 znajdujemy potwierdzenie w postaci wykutego napisu 1647.
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2. Ogrodzenie,

prawdopodobnie mur
wschodni; zdjęcie
archiwalne ze zbiorów
IS PAN, poz_31_16,
fot. Z. Marcinkowski

wnęki), zaś z analizy eremów E3, E5, E8 i E12, stanowiących w 1651 r. ostatni, wschodni
rząd zabudowy, wynika, że posiadają one szerszy trakt ogródków i są oddzielone od
muru wschodniego szerokim przejściem. Zapewne na tyłach wzdłuż muru od wschodu
znajdował się trakt komunikacyjny wiodący do części gospodarczej i kuchennej.
Być może planowano zabudowę rzędu południowego symetrycznie do północnego,
w postaci czterech eremów, co tworzyłoby zespół 12 domków. Wspomniana w zapisach liczba 16 braci chórowych8 (zgodna z liczbą miejsc w stallach chóru zakonnego)
oznacza, że musiały istnieć plany budowy dodatkowych czterech eremów, zapewne od
wschodu, tymczasowo drewnianych (il. 4).
W 1653 r. erem został wyniesiony do rzędu przeoratu9, ale sytuacja objętego wojnami kraju nie sprzyjała budowie. Większość zabudowań pozostała drewniana, a klasztor poniósł duże straty i w 1659 r. został czasowo opuszczony10. Król Jan Kazimierz
wspierał odbudowę wielokrotnymi nadaniami, prawdopodobnie zlecił przygotowanie
projektu i materiałów, być może wzniesiono fundamenty pod budowę kościoła
murowanego11.
Zapewne z tego okresu pochodzą mury z furtkami, wydzielające część wewnętrzną
klauzury, usytuowane na północ i południe od kościoła, posiadające detal wskazujący
na połowę XVII w. (il. 5). Nie jest jasne, w jaki sposób były one dowiązane do bryły
kościoła, gdyż zespół prezbiterialny z wieżami nie sięga swoim zarysem do murów
(czy istniały już wtedy, i w jakim zarysie, fundamenty nawy, do których można było
dowiązać ogrodzenie?). Murki te mają przebieg mijający się ze ścianami wschodnimi
8 Brykowska 1982a, s. 23.
9 Ibidem, s. 29.
10 Ibidem, s. 32.
11 Ibidem, s. 35.
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3. Niezachowany

wystrój rzeźbiarski
nad portalem eremu
E8; zdjęcie archiwalne
ze zbiorów IS PAN,
IS_PAN_
BR0000006583b

transeptu, są z nimi powiązane przemurowaniem pod
kątem prostym, co może świadczyć o zmianie planów
narysu transeptu (il. 6). Zapewne fragment muru południowego został wyburzony w momencie wznoszenia
eremu E1 lub powstał razem z nim.
Ponad dwadzieścia lat od czasu wzniesienia zespołu
pierwszych eremów, w dniu elekcji króla Michała
Korybuta Wiśniowieckiego 19 czerwca 1669 r. odbyło
się poświęcenie fundamentów kościoła, upamiętnione
fundacją kolumny12. Budowa części wschodniej, obejmująca chór i boczne piętrowe korpusy zawierające również
funkcje klasztorne, w tym od południa zakrystię i skarbiec,
od północy kapitularz i bibliotekę, trwała do 19 czerwca
1673 r. (drugi dzień Zielonych Świąt), kiedy uroczyście
przeniesiono z katedry warszawskiej na Bielany obraz św.
Brunona Benedykta (zw. św. Bonifacym)13. Niespokojne
czasy nie sprzyjały dalszej budowie świątyni.
Powstały jednak kolejne eremy: w latach 1677–1685
erem E1 (arcybiskup gnieźnieński Jan Stefan Wydżga)
i w 1689 r. erem E13 (opat oliwski Michał Antoni Hacki)14.
W trzeciej ćwierci XVII w. prowadzone były prace wykończeniowe korpusu prezbiterialnego, których zamknięcie wyznacza zapewne data poświęcenia ołtarza głównego 4 marca 1710 r., a także prace przy poświęconych w 1706 r. fundamentach naw.15
Korpus nawowy pochodzi z późniejszego etapu, rozpoczętego prawdopodobnie
w 1733 r. za panowania Augusta III (w tym okresie powstały detale kamienne i stiukowe
antepedium ołtarza w kapitularzu z datą 1734 [il. 7a, 7b]) i trwającego do poświęcenia
kościoła w 1758 r.16, co w pewnym zakresie potwierdzają badania dendrochronologiczne więźby zachowanej nad kaplicami przekątnymi od południa17. Z tej fazy pochodzi ostatni erem murowany E6 z 1733 r. (biskup warmiński Krzysztof Szembek)18.
Do połowy XVIII w. prowadzono ostatnie prace przy fasadzie kościoła19. Nie
odnotowano wsparcia Stanisława Augusta dla zakonu. Jednak to z jego inicjatywy
odbył się w Zielone Świątki 19 maja 1766 r. wielki festyn na tle dekoracji projektu
12 Brykowska 1982a, s. 35; Offnalewski 1905, s. 450–451. Informacje nt. materiału kamieniarskiego kolumny
zob. przyp. 21.
13 Brykowska 1982a, s. 35.
14 Ibidem, s. 37. Dla eremu E13 potwierdzeniem jest rok 1689, wyryty na obramieniu portalu.
15 Ibidem, s. 43 oraz 39.
16 Ibidem, s. 43.
17 Badania dendrochronologiczne drewna budowlanego z dawnego kościoła oo. kamedułów na Bielanach
w Warszawie wykonane na zlecenie Stołecznego Konserwatora Zabytków, prof. dr hab. Tomasz Ważny,
mgr Emanuel Okoń, Toruń 2008.
18 Zgodnie z inskrypcją na portalu.
19 Brykowska 1982a, s. 45.
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MURY
ORYGINALNE

1647-1651

E9

E10

E11

E12

E13
E9

E10

E11 - 1710
1669

E12

E13

OBIEKTY
NIEZACHOWANE

1677 - 1685 (?)
1733 - 1758

E7

poł.

E8

XVIII w.

do 1766 FASADA E8
E7

HIPOTETYCZNE FAZY
WZNOSZENIA FUNDAMENTÓW

1936 - 1939

FAZA 1
FAZA 2
FAZA 3

1923 - 1939
niezachowane

E4

E5

PRAWDOPODOBNA PIERWSZA GRANICA WSCHODNIA
ZESPOŁU Z PRZEJŚCIEM ZA OGRÓDKAMI E3,E5,E8,E12.

E6

E4

E5

E6

FUNDACJE

E1

E9

E10

E2

E11

E12

E3

E1

E13

E7

E8

1923 - 1939
niezachowane

E13
E1

E5

1647-1651
1669 - 1710

OBIEKTY
NIEZACHOWANE

E2
1677 - 1685 (?)

E3

1733 - 1758
poł.

XVIII w.

do 1766 FASADA

HIPOTETYCZNE FAZY
WZNOSZENIA FUNDAMENTÓW

1936 - 1939
1923 - 1939
niezachowane

PRAWDOPODOBNA PIERWSZA GRANICA WSCHODNIA
ZESPOŁU Z PRZEJŚCIEM ZA OGRÓDKAMI E3,E5,E8,E12.

E6

wińska, 2016

FAZA 1
FAZA 2
FAZA 3

FUNDACJE

E1

1677-1685 r.

E2

1647 r.

E3

poł.XVII w.

E4

1647 r.

E5

1651 r.

E6

1733 r.

JAN STEFAN WYDŻGA
ARCYBISKUP GNIEŹNIEŃSKI

ALBRYCHT STANISŁAW RADZIWIŁŁ
KANCLERZ WIELKI LITEWSKI

E3

poł.XVII w.

E4

1647 r.

E5

1651 r.

E6

1733 r.

E7

1647 r.

E8

poł.XVII w.

E9

1647 r.

KRÓL WŁADYSŁAW IV

E9

E10

1647 r.

JAN KAZIMIERZ

E10

E11

1647 r.

E12

1647 r.

E13

r.

E2

E2

ALBRYCHT STANISŁAW RADZIWIŁŁ
KANCLERZ WIELKI LITEWSKI

E3

E3

GEDEON MICHAŁ TRYZNA
PODSKARBI WIELKI LITEWSKI

E4

JERZY OSSOLIŃSKI
KANCLERZ WIELKI KORONNY

E5

KAZIMIERZ LEON SAPIEHA
PODKANCLERZY LITEWSKI

E6

JAN KRZYSZTOF SZEMBEK
BISKUP WARMIŃSKI

E7

ANDRZEJ SZOŁDRSKI
BISKUP POZNAŃSKI

E8

FUNDACJA NIEZNANA
HERB PORAJ

E11

MACIEJ ŁUBIEŃSKI
PRYMAS

E12

KAROL FERDYNAND WAZA
BISKUP PŁOCKI

E13

MICHAŁ ANTONI HACKI
OPAT OLIWSKI

FAZA 1
FAZA 2
FAZA 3

PRAWDOPODOBNA PIERWSZA GRANICA WSCHODNIA
ZESPOŁU Z PRZEJŚCIEM ZA OGRÓDKAMI E3,E5,E8,E12.

E6
MURY
ORYGINALNE

1647 r.

HIPOTETYCZNE FAZY
1689
WZNOSZENIA FUNDAMENTÓW

1936 - 1939

E4

E2

OBIEKTY
NIEZACHOWANE

XVIII w.
do 1766 FASADA

E1

JAN STEFAN WYDŻGA
ARCYBISKUP GNIEŹNIEŃSKI

1669 - 1710

poł.

D. Śliwińska, 2016

1677-1685 r.

MURY
ORYGINALNE

1733 - 1758
D. Śliwińska, 2016

E1

1647-1651

1677 - 1685 (?)

FUND

FUNDACJE

E1

1677-1685 r.

E2

1647 r.

E3

poł.XVII w.

JAN STEFAN WYDŻGA
ARCYBISKUP GNIEŹNIEŃSKI

ALBRYCHT STANISŁAW RADZIWIŁŁ
KANCLERZ WIELKI LITEWSKI
GEDEON MICHAŁ TRYZNA
PODSKARBI WIELKI LITEWSKI

E4

1647 r.

E5

1651 r.

E6

1733 r.

E7

1647 r.

E8

poł.XVII w.

E9

1647 r.

KRÓL WŁADYSŁAW IV

E10

1647 r.

JAN KAZIMIERZ

JERZY OSSOLIŃSKI
KANCLERZ WIELKI KORONNY
KAZIMIERZ LEON SAPIEHA
PODKANCLERZY LITEWSKI
JAN KRZYSZTOF SZEMBEK
BISKUP WARMIŃSKI
ANDRZEJ SZOŁDRSKI
BISKUP POZNAŃSKI

E11

1647 r.

E12

1647 r.

E13

1689 r.

FUNDACJA NIEZNANA
HERB PORAJ

MACIEJ ŁUBIEŃSKI
PRYMAS
KAROL FERDYNAND WAZA
BISKUP PŁOCKI
MICHAŁ ANTONI HACKI
OPAT OLIWSKI

4. Rzut zespołu
eremów na podstawie
inwentaryzacji własnej
oraz planu
A. Kaliszewskiego,
datowanie i próba
rozwarstwienia z
prawdopodobną granicą
pierwszej fazy
zabudowy eremu
od strony wschodniej,
skala 1 : 1000;
oprac. D. Śliwińska

GEDEON MICHAŁ TRYZNA
PODSKARBI WIELKI LITEWSKI

JERZY OSSOLIŃSKI
KANCLERZ WIELKI KORONNY
KAZIMIERZ LEON SAPIEHA
PODKANCLERZY LITEWSKI
JAN KRZYSZTOF SZEMBEK
BISKUP WARMIŃSKI

169

5. Detal zwieńczenia

furtki północnej,
stan obecny;
fot. D. Śliwińska, 2015

6. Mur północny

i dowiązanie do ściany
transeptu nawy;
fot. D. Śliwińska, 2012

Efraima Schroegera, z oświetleniem lasku 19 000 lamp i wzniesieniem schodów na
skarpie20. Ze względu na królewskie zaangażowanie i skalę przedsięwzięcia festyn ten
można wiązać z zakończeniem prac przy budowie kościoła (z wyjątkiem niektórych
prac wykończeniowych wnętrza).
Rok 1770, widoczny w kutym zwieńczeniu niezachowanej furtki muru nowicjatu
(il. 8), uznaje się za końcową datę budowy części klasztornej, która objęła: 13 eremów,
foresterium, stajnie i wozownie, oficynę kuchenną i oficyny gospodarcze oraz browar
i młyn poniżej skarpy południowej. Nadal trwały prace wykończeniowe w kościele
i pustelni. W 1773 r. zakończono dwubarwną posadzkę kościoła z wapienia zbitego
(niezachowana; il. 9).
Podsumowując, dotychczasowe publikacje wskazują trzy zasadnicze etapy budowy
kościoła: 1) 1669–1673 – budowa korpusu prezbiterialnego z fundacji królów Jana
Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego; 2) 1733(?)–1758 – budowa nawy
kościoła; 3) do poł. XVIII w. – prace przy fasadzie oraz wykończeniowe wnętrz (do 1773
r.). Fazy budowy części nawowej i fasady nadal pozostają przedmiotem badań, w tym
prowadzonych obecnie podczas prac remontowych kościoła, które zapewne wniosą
nowe informacje na temat historii budowy21. Dotychczasowe wyniki, wraz ze wskazaniem cezur sugerujących rozwarstwienie, zaprezentowano w artykule publikowanym
w niniejszym tomie, pt. Zespół zabudowy eremitorium oo. kamedułów na Bielanach – Stan
zachowania oryginału.
W zakresie przekształceń pozostałej zabudowy w 1770 r.22 nastąpiło wydzielenie
ośmiu domków dla nowicjatu – powstały mury z furtkami między eremami E7 i E11
oraz E4 i E7, odgradzając eremy E4–E8 i E11–E13.
20 Brykowska 1982a, s. 49, 50; Lorentz 1986, s. 116.
21 Zob. Badania architektoniczne kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP dot. skrzydła północnego i południowego transeptu w obrębie podziemi, prowadzone jako towarzyszące pracom konserwatorskim przy
schodach drewnianych do podziemi, zlecenie SKZ, arch. D. Śliwińska, IX 2016; zob. też Śliwińska 2016b.
22 Brykowska 1982a, s. 50.
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Najwcześniejsze przedstawienie planu pustelni autorstwa Jana Wilkoszewskiego z 1791 r. obejmuje opisaną
zabudowę zespołu (nie uwzględnia murków wewnętrznych klauzury ścisłej) (Wyklejka III-IV).
W 1796 r., po przejęciu dóbr duchownych na skarb
państwa przez rząd pruski, kameduli zachowali jedynie
teren zabudowań klasztornych23, co oznaczało trudności
z utrzymaniem klasztoru bez zaplecza gospodarczego.
W tym roku zamontowano zegar słoneczny od strony
południowej kościoła na relikcie kolumny z wapienia
koralowcowego rouge griotte, prawdopodobnie tej wzniesionej w 1669 r. przez Michała Korybuta Wiśniowieckiego,
a będącej – jak podaje Michał Wardzyński – „reliktem
kolumny z Pałacu Kazimierzowskiego, wywiezionej przez
Szwedów i wyłowionej z Wisły przez kamedułów”24.
W latach 1809–1819 na Bielanach rezydował wikariusz
generalny zakonu25, dzięki czemu wzrosła ranga klasztoru
i w 1814 r. utworzony został nowicjat26, co mogło wiązać
się z pracami adaptacyjnymi i remontowymi o nieznanym
zakresie. W 1857 r. przeprowadzono pierwszą restaurację kościoła pod kierunkiem architekta Antoniego
Sulimowskiego27. Prawdopodobnie obejmowała ona
remont elewacji, gdyż z tego okresu pochodzi zegar
słoneczny na elewacji południowej, datowany na 1860 r.
i wykonany przez uczniów Instytutu Agronomicznego w Marymoncie28. Być może 7a. Płyta z czarnego
wtedy wykonano scalającą elewacje pobiałę, której ślady zachowały się na kapitelach marmuru w antepedium
ołtarza w kapitularzu
fasady, a o usunięciu której pisano w dokumentach z działań księży marianów w latach z widoczną datą 1734;
przedwojennych29. Sądząc na podstawie detalu okien stalowych górnego poziomu fot. D. Śliwińska, 2012
kościoła, je również można przypisywać tej fazie30, choć nie jest pewne, czy nie doko- 7b. Profil mensy
z piaskowca
nano wymiany w latach adaptacji kościoła dla potrzeb parafialnych.
kapitularzu;
Po upadku powstania styczniowego w 1864 r. zachowano klasztor warszawski w
fot. D. Śliwińska,
w obrębie murów, jednak zamknięto nowicjat31, co doprowadziło erem do powolnego 2012
23 Ibidem, s. 53.
24 Wardzyński 2013, s. 106.
25 Brykowska 1982a, s. 118.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Ibidem, s. 120.
29 Ibidem, s. 126.
30 Podobne prace remontowe prowadzono pod kierunkiem A. Kropiwnickiego i R. Hadziewicza w latach
1849–1852 w kościele reformatów przy ul. Senatorskiej, gdzie wymieniono wszystkie okna, a prace ślusarskie prowadził zakład Ludwika Modrzejewskiego; zob. Szteinke 1990.
31 Brykowska 1982a, s. 120.
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8. Furtka w murze
nowicjatu pomiędzy
eremami E7 i E11
(niezachowana)
z widoczną datą
w 1770 w kutym
zwieńczeniu; Bielany,
zdjęcie archiwalne
ze zbiorów IS PAN,
0000007580,
fot. J. Chyczewski

upadku. Jednocześnie władze przeprowadziły inwentaryzację nieruchomości. Powstała dokumentacja
pomiarowa z 1865 r. wraz z opisem, wykonana przez
A. Kaliszewskiego32 (Album, s. 604–606), z której
wiemy m.in., że erem E1 był siedzibą przeora. Można
uznać, że pomiar ten pokazuje całość założenia
kamedulskiego z późniejszymi adaptacjami, choć
nie przedstawia murów wydzielających nowicjat.
Plany te są podstawowym źródłem porównawczym
dla badań stopnia zachowania oryginału zabudowy,
podobnie jak wykonane w tym samym czasie spisy
nieruchomości i ruchomości z zachowanych przy
kamedułach dóbr, obejmujące wszystkie zabudowania
zespołu klasztornego, parkany, wyposażenie gospodarcze oraz pełne wyposażenie kościoła, a także spis
dwóch nieruchomości miejskich kamedułów, przy ul.
Franciszkańskiej i Wąski Dunaj w Warszawie33.
W 1870 r., po zniszczeniu dachu podczas burzy
w 1868 r., przeprowadzono kolejne prace restauracyjne kościoła o nieznanym zakresie, pod kierunkiem
architekta Franciszka Tournelle’a34. Z kolei w 1883 r.
Jan Hinz wykonał pomiar kościoła35 (Album, s. 608611), który daje nam jedyny obraz ołtarza głównego
przed chórem oraz pierwotnej figury Maryi w zwieńczeniu fasady. Być może plany wykonano na potrzeby restauracji, gdyż rok 188536
widoczny w posadzce kruchty wskazuje na prowadzenie prac w nawie przy wejściu
głównym37. Z 1897 r. pochodzi przedstawiający Bielany plan pokazujący, poza zabudowaniami i otoczeniem klasztoru, ukształtowanie terenu oraz sposób zagospodarowania
ogrodów klasztornych.
W końcu XIX w. władze przekazały foresterium Rosyjskiemu Czerwonemu
Krzyżowi38 dla potrzeb inwalidów wojennych, z czym wiązała się częściowa rozbiórka zabudowań klasztornych(?) i przebudowa pozostałych. Kościół planowano
przeznaczyć na cerkiew. W 1902 r. władze carskie dokonały kasaty klasztoru na

32 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Plany A. Kaliszewskiego, Zb. Kart. 16–15, k. 1–3.
33 AGAD, Zb. PL/1/PL-1-190/0, Centralne Władze Wyznaniowe, sygn. 878, Dieło o sztatnom monastyrie
ordiena kamedułów na Bielanach pod Warszawoj, lata 1858–1871.
34 Brykowska 1982a, s. 122.
35 Pomiar kościoła oo. kamedułów na Bielanach pod Warszawą Jana Hinza z 1883, w: Hinz 1889, tabl. XLIV
i XLII (w Zbiorach Specjalnych PW).
36 Fotografia ze zbiorów IS PAN, sygn. 0000007575.
37 Brykowska 1982a, s. 122.
38 Ibidem, s. 123.
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9. Posadzka z wapieni
olandzkich, tzw.
wazowska. Widoczna
również niezachowana
ambona z czasów
adaptacji do potrzeb
kościoła parafialnego
1909–1911; zdjęcie
archiwalne ze zbiorów
IS PAN, 0000123596,
fot. T. Hermańczyk,
1966–1977

Bielanach39. W archiwum Instytutu Sztuki PAN znajduje się rycina Podbielskiego
pokazująca kolumnę wzniesioną przez Korybuta Wiśniowieckiego, opatrzona
odręczną adnotacją: „zburzona w 1902 r.” – być może w związku z kasatą40. W 1904 r.
klasztor opuścili ostatni trzej kameduli. W tym samym roku przeprowadzono pierwszą
restaurację eremu królewskiego E941.
W 1904 r., aby zapobiec przekształceniu kościoła w cerkiew dla wojsk pobliskiego
Obozu Bielańskiego, były proboszcz Wawrzyszewa, ks. Michał Pogorzelski, rozpoczął
działania na rzecz przeniesienia siedziby parafii bielańskiej do kościoła na Bielanach,
39 Janocha 2008.
40 Archiwum IS PAN, teczka W410, Zabudowa Miejska, fragmenty miasta Bielany 18, sygn. 45561, Kolumna
Michała Korybuta Wiśniowieckiego, rys. Podbielski; jeśli informacja ta znajdzie potwierdzenie, wtedy
trzon zegara zsłonecznego na dziedzińcu południowym musiałby stanowić fragment innej kolumny, jednej z wyłowionych w Wiśle przez kamedułow, zob. s. 5 i przyp. 26 niniejszego tekstu.
41 Brykowska 1982a, s. 123.
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10. Elewacja frontowa
kościoła po remoncie
adaptacyjnym na
kościół parafialny;
zdjęcie archiwalne
ze zbiorów IS PAN,
IS_PAN_
B0000005059,
fot. S. N. Sowinski,
1916

co nastąpiło 1 kwietnia 1905 r.42 Rozpoczęto
zbiórkę funduszów na prace remontowe i adaptacyjne. W latach 1907‒1911 restaurowano kościół,
m.in. rozebrano i przebudowano hełmy wież oraz
pokryto dachy blachą miedzianą, odnowiono
elewacje kościoła. W zwieńczeniu tympanonu
umieszczono nową figurę patronki kościoła43 (il. 10).
Od 1909 r. architekt Józef Pius Dziekoński
prowadził adaptację wnętrz do nowej funkcji,
obejmującą m.in. projekt empory muzycznej
z żelaznymi schodami kręconymi w bocznej
kruchcie, likwidację dawnego ołtarza głównego
zastąpionego ołtarzem z marmuru kararyjskiego,
wprowadzenie balustrady oddzielającej prezbiterium oraz wprowadzenie ambony. Poświęcenie
kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP,
św. Józefa i św. Ambrożego nastąpiło 13 grudnia
1913 r., konsekracji dokonał arcybiskup Aleksander
Kakowski, metropolita warszawski. W 1914 r. udostępniono kryptę w podziemiach kościoła44.
W sierpniu 1915 r. po zajęciu Warszawy przez
Niemców, zlikwidowano Obóz Bielański wojsk
rosyjskich, a zabudowania eremitorium pełniły ‒
krótko ‒ funkcję niemieckiego szpitala polowego45.
W wyniku starań ks. Jerzego Matulewicza 1 września 1915 r. abp Kakowski powierzył
tymczasowo marianom cztery budynki mieszkalne pustelni wraz z kościołem i parafią
na Bielanach. Od października ks. Jerzy Matulewicz z ks. Kazimierzem Bronikowskim
rozpoczęli organizację domu zakonnego z nowicjatem, otwartego 13 listopada 1915 r.
Marianie otrzymali „kościół starannie odnowiony, poklasztorny dom murowany, gdzie
mieszkał dotąd ksiądz proboszcz (?), budynek organisty (?), dwa domki pokamedulskie
[zapewne E1 i E9] oraz niewielki dziedziniec i podwórka. Wszystkie inne budynki wraz
z ogrodem zajmowali inwalidzi wojenni, Rosjanie. Cała posiadłość była zaniedbana,
bez wody bieżącej i elektryczności. […] [Ks. Matulewicz] przygotowywał budynki do
zamieszkania. Porobiono celki, usunięto piece piekarskie. W listopadzie 1915 r. przyjęto
pierwszych nowicjuszy”46.
Dom Inwalidów, znajdujący się w budynkach przy kościele, został przejęty od
Rosyjskiego Czerwonego Krzyża przez Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy, a jego
kuratorem został ks. Matulewicz w momencie objęcia parafii bielańskiej. W ośrodku
42 Górski 2005, s. 118; Brykowska 1982a, s. 123.
43 Brykowska 1982a, s. 123–124.
44 Ibidem, s. 125–126.
45 Zieliński 2015, s. 190.
46 Górski 2005, s. 116–117.

174

czwarty wymiar architektury zespołu eremitorium góry królewskiej

11. Fotografia kolegium
marianów w fazie
rozbudowy, za:
Zieliński 2010

pozostawały wtedy 92 osoby na całkowitym utrzymaniu, 60 na częściowym i 20 rodzin
– liczby te wskazują, jak intensywnie wykorzystywane musiały być zabudowania
pokamedulskie, niewątpliwie konieczne adaptacje wiązały się z ingerencją w substancję
oryginalną.
W lipcu 1916 r. kurator poprosił o przeniesienie 53 osób będących na całkowitym utrzymaniu Domu Inwalidów do innych ośrodków (m.in. do schroniska na
Marymoncie), by odzyskane budynki przeznaczyć na potrzeby domu rekolekcyjnego
dla księży. Jednocześnie zdecydowano o utworzeniu sierocińca na Bielanach, co pociągnęło dalsze remonty budynków. W październiku 1916 r. pierwsza grupa podopiecznych liczyła 30, a w 1918 r. już 200 dzieci. Na potrzeby mariańskiego domu zakonnego
z nowicjatem i sierocińca adaptowano budynek dawnego foresterium, a od 1916 r.
również eremy. Prowadzono prace adaptacyjne zabudowań w celu utworzenia czteroklasowej szkoły elementarnej, a w 1918 r. ‒ ośmioklasowego gimnazjum męskiego.
Oficjalnie seminarium uruchomiono w 1916 r., a męskie gimnazjum filologiczne ‒
w roku szkolnym 1918/1919, oba w budynku przekształcanego etapami foresterium47.
Od 1920 r. prowadzono tylko gimnazjum z płatnym internatem bez schroniska.
W związku z planami jego rozbudowy wyłonił się problem własności, prowadzono
rozmowy z kamedułami, którzy zażądali zwrotu Bielan, jednak na życzenie Stolicy
Apostolskiej zrzekli się posiadłości na rzecz arcybiskupów warszawskich. W rezultacie
30 kwietnia 1923 r. kardynał Kakowski przekazał całość eremu marianom na osiemdziesiąt lat, z możliwością przedłużenia48.
47 Ibidem, s. 119–120.
48 Ibidem, s. 340–341.
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„Dzięki pomocy księży z USA, w latach 1923-26 nadbudowano dwa piętra nad
parterowym budynkiem [mowa o foresterium] oraz wzniesiono oddzielny dom na
szpitalik [zapewne chodzi o willę w pn.-zach. narożniku], a w roku 1928/29 dobudowano nowe skrzydło [od południa]”49. Powstał wtedy pierwszy projekt, autorstwa
Józefa Holewińskiego, rozbudowy budynku foresterium na gimnazjum, jednak budowę
‒ zakończoną w 1924 r. ‒ prowadzono według projektu Tymoteusza M. Sawickiego
i Brunona Zborowskiego50. Wykonano nadbudowę piętra, najpierw nad ryzalitami
bocznymi, a do 1925 r. nad całością, i znacznie przebudowano skrzydło południowe.
W dolnej kondygnacji i ryzalicie środkowym początkowo został zachowany pierwotny
porządek architektoniczny z pilastrami i obramieniami okien (il. 11). Ostatecznie
w 1934 r. elewacja była już ujednolicona, bez oryginalnego porządku, z łukowymi

12. Fotografia
ukazująca w głębi po
lewej gmach Kolegium
Księży Marianów,
powstałe z rozbudowy
foresterium; Bielany,
zdjęcie archiwalne
ze zbiorów IS PAN,
IS_PAN_0000023016,
fot. H. Poddębski, 1934

tympanonami nad ryzalitami bocznymi. Skrzydło południowe, rozbudowane w roku
1928/192951, miało formę monumentalną ze względu na trzy kondygnacje wynikające
z ukształtowania terenu. Z tego okresu pochodzą dość liczne fotografie zabudowań
autorstwa Sowińskiego i Poddębskiego (il. 12, 13).
Prawdopodobnie z 1925 r.52 pochodzi plan sytuacyjny Gerarda Ciołka, obejmujący
rozbudowane foresterium i infirmerię, i świadczący o tym, że mury nowicjatu jeszcze
49 Ibidem, s. 342.
50 Brykowska 1982a, s. 126–127.
51 Górski 2005, s. 342.
52 Rok 1925 widnieje wpisany ołówkiem na oryginale rysunku i naniesiony jest prawdopodobnie przez opisującego plan archiwistę. Brykowska wskazuje rok 1935, również ze znakiem zapytania, sugerując, że plan
jest przerysem pomiaru geodety Zygmunta Majewskiego z 1926 r., wykonanego w celu regulacji podziałów własnościowych; Brykowska 1982a, s. 128.
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13. Gmach Gmach

Kolegium Księży
Marianów; Bielany,
zdjęcie archiwalne
ze zbiorów IS PAN,
IS_PAN_0000023016,
fot. H. Poddębski, 1934

istniały. Na planie tym widoczne są również zabudowania od południowego zachodu,
tworzące mały folwark – wzniesiony bez zgody władz konserwatorskich53. W tym
czasie pojawiły się postulaty stworzenia wielkiego bielańskiego ośrodka mariańskiego,
którego plany ukazały się w „Wiadomościach Bielańskich” z 1933 r.54
Po przejęciu terenu marianie odnowili kościół, w szczególności fasadę, m.in. usuwając wapienną pobiałę z elementów kamiennych55, a także przeprowadzili renowację
eremu królewskiego i przekształcili go w muzeum kamedułów ‒ zapewne już w 1923 r.,
przy okazji montażu tablicy ku czci królów fundatorów i dobrodziejów, choć fotografie pomiędzy 1914 a 1939 r. oraz inwentaryzacja z 1929 r.56 pokazują zmiany raczej
między rokiem 1925 a 1939, zaś znaczącą wymianę stolarki ‒ między 1929 a 1939 r.
Prawdopodobnie po 1936 r. (na planie rozbudowy umieszczonym w „Wiadomościach Bielańskich” z 1933 r.57 budowa w takim kształcie nie była jeszcze planowana
i nie pokazuje jej plan Warszawy z 1936 r., a według pomiaru zabudowań z 1939 r.58
zinwentaryzowany jest już nowy gmach) została przeprowadzona przebudowa oficyn
53 Ibidem, s. 127.
54 O przyszłość i uporządkowanie Bielan, „Wiadomości Bielańskie. Pismo Uczniowskiej Rzplitej Bielańskiej”,
VII 1933.
55 Brykowska 1982a, s. 126.
56 Zakład Architektury Polskiej Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej (dalej: ZAP WA PW),
Zbiory Pomiarów, Inwentaryzacja Eremu Królewskiego, aut. Sawicka, Grankowska, 1929.
57 O przyszłość i uporządkowanie Bielan…
58 Plan z pomiaru inwentaryzacyjnego: Inwentaryzacja Kościoła, 1939, inż. arch. Julian Jotkiewicz z zespołem, IS PAN.
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na Dom Zgromadzenia Księży Marianów, który w poziomie parteru w korpusie głównym objął dawne mury oficyny kuchennej, natomiast we wschodnim skrzydle znalazły
się mury oficyny gospodarczej zachowane ze sklepieniami w kondygnacji niskiego
i wysokiego parteru (il. 14).
W 1937 r. pokryto kościół blachą miedzianą, mimo że podobny zakres obejmował
remont przeprowadzony w latach 1907‒1711. Według informacji Komitetu Odbudowy
Zabytków Bielańskich pokrycie to zostało zdarte w 1916 r. przez Niemców59. W 1939 r.
Julian Jotkiewicz z zespołem wykonał plan sytuacyjny, również pokazujący istnienie
murów nowicjatu z furtkami oraz nadal zachowane zbiorniki wodne poniżej skarpy60.
W 1939 r. „trwające 10 dni bombardowanie ciężką artylerią niemiecką ogniem krzyżowym z Jabłonny i Babic doprowadziło 17.09.1939 r. do pożaru kościoła ‒ spłonęły
barokowe wieże z zabytkowymi dzwonami kryte grubą blachą cynkową z kulami
złoconymi, spłonęły wiązania i belkowania z blachą miedzianą na kościele, schody
na wieże i do lóż [północnych]”61. Uszkodzeniu uległa fasada (zapewne figura NMP
w zwieńczeniu) i mury zewnętrzne, w szczególności północna ściana kościoła oraz
grób S. Staszica, a także szczyty eremów od E9 do E13, naprawiane sukcesywnie podczas
okupacji. W kościele zawaliła się część sklepień (odnotowano cztery przebicia), a także
uszkodzone zostało prezbiterium na wysokości 17 m. W 1942 r. wykonano tymczasową konstrukcję dachu z pokryciem blachą cynkową. Również podczas niemieckiej
okupacji Referat Inwentaryzacji Zabytków Zarządu Miejskiego Warszawy wykonał,
ukończoną w 1942 r., inwentaryzację kościoła62, która nie pokazywała wspomnianych
zniszczeń (zapewne zostały usunięte) (Album, s. 612–618).
W 1944 r. klasztor ponownie znalazł się na linii ognia pomiędzy artylerią niemiecką,
umiejscowioną wokół góry klasztornej, a artylerią radziecką na Pradze. W dniu
16 września 1944 r. pocisk armatni rozbił figurę Matki Boskiej w wielkim ołtarzu,
odnotowano też liczne uszkodzenia kościoła: ponowne zniszczenie dachu, przebicie
i zawalenie części sklepień. 17 września 1944 r. Niemcy podłożyli ogień w budynku
Kolegium Księży Marianów (dawne foresterium), które „doszczętnie spłonęło”, klasztor i erem zostały zdewastowane. Z podań do generalnego konserwatora składanych
w lutym 1945 r. wynika, że „tymczasowa konstrukcja dachu została prawie doszczętnie
zniszczona na kościele i 6 domkach”. W okresie II wojny światowej na terenie klasztoru
doszło do pięciu pożarów, teren został przekopany rowami strzeleckimi i zaminowany.
W sprawozdaniu z oględzin kościoła przeprowadzonych 25 lutego 1945 r. odnotowano „przebity całkowicie gurt sklepienny w części południowej transeptu, dwa
otwory o pow. ok. 2 m2 w kopule, zniszczone całkowicie sklepienie biblioteki nad
kapitularzem, uszkodzoną prowizoryczną konstrukcję dachową i pokrycie dachu nad

59 Pismo z 6 VIII 1951 Komitetu Odbudowy Zabytków Bielańskich (w zb. Archiwum MWKZ).
60 Jotkiewicz, Inwentaryzacja Kościoła, 1939…
61 Pismo z 6 VIII 1951 KOZB…
62 Zarząd Miejski w m. Warszawie, Wydział Techniczny, Referat Inwentaryzacji Zabytków, Inwentaryzacja
Kościoła, VII 1942 ‒ VII 1943, zespół: Kołakowski, Hass, Kuźma, Sawilski, Żukowski (Archiwum ZAP WA
PW).
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14. Dom
zgromadzenia
marianów
rozbudowany na bazie
dawnych oficyn
kamedulskich; zdjęcie
archiwalne ze zbiorów
IS PAN, poz_SiT,
t. W_067,
fot. K. Saysse-Tobic

prezbiterium, transeptem i kopułą, zakrystią i kapitularzem, silnie uszkodzone wieże”63.
Zalecono wykonanie prowizorycznej konstrukcji dachu o powierzchni ok. 700 m2
i zamurowanie przebić sklepień.
Kościół rozminowano w kwietniu 1945 r. (przy rozminowywaniu eremu zginęło 21
osób, w tym kleryk mariański64) i przystąpiono do prac zabezpieczających prowadzonych
pod kierunkiem architektów Brunona Zborowskiego i Karola Szymańskiego. W sierpniu 1945 r. zatwierdzono kosztorys „na oszklenie okien żelaznych dzielonych na szybki,
ok. 150 m2”65. W 1946 r. w lustracji BOS stwierdzono, że „kościół odremontowany”,
jedocześnie starano się o projekt zabezpieczenia dachów nad zakrystią i kapitularzem.
W chwili lustracji eremów przez BOS 18 marca 1945 r. odnotowano uszkodzenia pokrycia dachu w eremach E1 i E8, stan dobry eremów E2, E7, E9, E10, jedynie
z brakami w pokryciu i uszkodzeniami murków, zaminowanie E3, E4, E6, E9 i E13,
uszkodzenia od pocisków E4, E11‒E13, braki dachówek dochodzące do 100%. Tuż po
wojnie marianie prowadzili prace zabezpieczające na kościele i domkach kamedulskich
w zakresie przemurowania uszkodzeń („cegłą starą miejscową na zaprawie półcementowej”66), ustawienia jednego portalu (E4, E5 lub E8), reperacji więźby na sześciu dom63 Archiwum Państwowe Warszawy (dalej: APW), Zbiór Wydziału Architektury Zabytkowej BOS i UK na
m.st. Warszawę, 1945–1953, sygn. 267, ul. Kamedułów 81, Gdańska 6A, Marii Kazimiery 6, Kościół i klasztor OO. Marianów na Bielanach, Sprawozdania, kosztorysy, korespondencje, rachunki notatki, 1945–1951
(dalej: Sprawozdania, kosztorysy…), Protokół z oględzin kościoła na Bielanach w Warszawie z 25 II 1945,
inż. arch. Jerzy Żukowski.
64 Pismo z 6 VIII 1951 KOZB…
65 Ibidem, Kosztorys inż. arch. Brunona Zborowskiego, inż. arch. Karola Szymańskiego z 30 VIII 1945.
66 Sprawozdania, kosztorysy…, Kosztorys inż. arch. Brunona Zborowskiego, inż. arch. Karola Szymańskiego z 22 IV 1945.

179

kach, przełożenia dachówki i krycia papą na pozostałych. Prace zakończono 15 lipca
1945 r.67
W 1945 r. marianie reaktywowali działalność gimnazjum i seminarium68, podjęli też
próby odbudowy i remontu zabudowań, ograniczone brakiem finansowania i trudnościami w przydziałach materiałów budowlanych. Kierownictwo budowy prowadzili
B. Zborowski i K. Szymański. Według kosztorysów remontu d. foresterium69, prace
obejmowały „przemurowanie uszkodzonych ścian, uzupełnienia brakujących posadzek
terakotowych, tynki wewnętrzne na ścianach i sufitach […], podłogi z desek 38 mm
na legarach, więźbę dachową, deskowanie i papę na pokrycie dachu, okna sosnowe
(ramiaki 44 mm), zawiasy francuskie żelazne, haki wiatrowe i «bagnetsztangi», drzwi
wewnętrzne płycinowe sosnowe, nadświetla półcyrklaste, szklenie i malowanie”. Prace
remontowe prowadziło wyłonione w przetargu Krajowe Towarzystwo Melioracyjne
od października 1945 r. Część robót, w tym instalacyjne, odebrano do kwietnia 1946 r.
Obejmowały południową część gmachu.
Niestety, 21 lipca 1946 r. „spłonął dach w Gmachu Szkolnym Zgromadzenia XX
Marianów” (zapewne chodzi o obecny gmach rektoratu UKSW – po zniszczeniu
rozbudowanego dla potrzeb Kolegium Księży Marianów dawnego foresterium funkcję
gmachu szkolnego i zgromadzenia musiał pełnić rozbudowany przed wojną Dom
Zgromadzenia, czyli obecny gmach rektoratu)70. Nowy projekt remontu zakładał
podniesienie elewacji do wysokości pierwszego piętra od strony kościoła (rezygnacja
z dachu mansardowego), stropy niepalne, nową więźbę dachową i pokrycie blachą.
BOS nie wyraził zgody na podniesienie wysokości budynku od strony kościoła ze
względu na skalę eremu71.
27 października 1946 r. powstał Społeczny Komitet Ochrony i Remontu Zabytków
Bielan, którego przewodniczącym został ekonom Zgromadzenia Księży Marianów
ks. Jan Podgórski, wiceprzewodniczącym ‒ dr inż. Bronisław Załuski, a członkami,
m.in., architekci: Barbara i Stefan Brukalscy i Alfred Klee (przedstawiciel BOS)72.
Od września 1946 do czerwca 1947 r. firma „Ferrołom” prowadziła prace remontowo-budowlane w budynku głównym i internacie (rozbudowanym dawnym
foresterium), m.in. za zgodą BOS zmieniono dachówkę holenderkę na betonową73.
67 Ibidem, Pismo Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego z 20 X 1945 do BOS.
68 Janocha 2012, s. 86.
69 Sprawozdania, kosztorysy…, Materiały przetargowe na remont Gmachu Głównego (d. foresterium),
X 1945.
70 W pismach z tego okresu stosowane są różne nazwy zabudowań i trudno ustalić z całkowitą pewnością,
o których budynkach jest mowa. Niniejszy tekst zatem jest obarczony ryzykiem błędnej interpretacji tych
nazw. Domniemane obiekty wpisano w nawiasach.
71 Sprawozdania, kosztorysy…, Pismo Gimnazjum i Liceum Zgromadzenia XX Marianów do BOS, Wydział Architektury Zabytkowej z 5 VIII 1946.
72 Ibidem, Pismo założycielskie z 27 X 1946.
73 APW, Zespół 25/IV BOS, sygn. 6010, Architektura zabytkowa kościoły – ul. Kamedułów 81, Kościół
i domki – wniosek, zlecenia, kosztorysy, przetargi, rachunki, protokoły odbioru, rozliczenia, korespondencja 1945-1948, Pisma dot. prac remontowo budowlanych w budynku głównym i internacie Gimnazjum XX Marianów.
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Z tego okresu zachował się „Projekt adaptacji fragmentu południowego gmachu
d. foresterium, a przedwojennego Kolegium XX Marianów”74. W styczniu 1947 r. odebrano roboty instalacji elektrycznej w tzw. Zakładzie XX Marianów (zapewne chodzi
o obecny gmach rektoratu), po czym roboty wstrzymano z powodu braku funduszy75.
Wykonany we wrześniu 1947 r. „Projekt więźby dachowej Zakładu XX Marianów”
(obecnego gmachu rektoratu) nie uzyskał akceptacji76. Również próby odbudowy
gmachu szkolnego (d. foresterium) nie otrzymały zgody. O dotację na remont dachów
na kościele starano się aż do roku 1950 r.77 W grudniu 1949 r. zdobyto dofinansowanie
jedynie na „zabezpieczenie nagłe” dachem jednego z eremów (zapewne E11). Urząd
Konserwatorski (UK) ponaglał w sprawie zabezpieczenia lasujących się murów przy
eremach78.
Niestety, 1 sierpnia 1949 r. budynek przedwojennego Kolegium XX Marianów
(d. foresterium) został zajęty przez Kuratorium Warszawskiego Okręgu Szkolnego dla
Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej, a 31 sierpnia 1950 r. przekazany Centralnemu
Urzędowi Szkolenia Zawodowego, który umieścił w nim Żeńskie Liceum
Przemysłowo-Technologiczne79. Gimnazjum księży marianów zostało tym samym
zlikwidowane.
Mimo planów władz odbudowy budynku dawnego foresterium i adaptacji go na
siedzibę Polskiego Radia według projektu Bohdana Pniewskiego80, od 1951 r. marianie
próbowali przystąpić do odbudowy budynku, starali się o dofinansowanie remontu
zegara słonecznego i reperacji dachów kościoła, prowadzili prace systemem gospodarczym przy ogrodzeniach81. W 1952 r. zatwierdzono projekt odbudowy dachów
nad nawą główną kościoła, trzema ryzalitami oraz na wieżach (arch. B. Zborowski),
z koniecznością wymiany konstrukcji drewnianej na ogniotrwałą na każde żądanie
władz budowlanych82. Prace prowadzono w 1953 r.
W roku akademickim 1952/1953 Stanisław Żaryn prowadził praktyki studentów
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej obejmujące inwentaryzację portali
eremów wraz z napisami83.

74 Archiwum Urzędu m.st. Warszawy (dalej: AUW), sygn. K 13 11/176 81, teczka A-G 102, Gwiaździsta 81,
Projekt odbudowy części gmachu szkolnego XX Marjanów – Bielany, aut. inż. Wacław Jędrzejewski, inż.
Wiktor Maciejewski, IX 1947, niezatwierdzony w VI 1948.
75 Ibidem, Pismo Krajowego Towarzystwa Melioracyjnego Sp. Akc. do BOS z 7 II 1947.
76 AUW, sygn. K 13 81 11/174, Projekt więźby dachowej Zakładu XX Marianów aut.: W. Maciejewski, IX 1947.
77 Pisma UK do XX Marianów z 28 X 1948 i do Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy z 2 XII 1949 oraz Rektora
Kościoła NP NMP na Bielanach do UK z 8 VIII 1950.
78 Notatka służbowa inspektora UK na m.st. Warszawę inż. arch. B. Trylińska, 28 X 1950.
79 Sprawozdania, kosztorysy…, Pismo XX Marianów do UK z 15 XII 1950.
80 Ibidem, Pismo Dyrekcji Technicznej Polskiego Radia do UK z 29 IX 1951; Janocha 2004, s. 13.
81 Ibidem, Pismo XX Marianów do UK z 16 II 1951; pismo UK do Głównego Urzędu Konserwatorskiego,
9 V 1951.
82 AUW, sygn. K13, 81,11/175, Projekt odbudowy brakujących dachów na kościele pokamedulskim, inż. Bruno Zborowski, IV 1952.
83 Archiwum ZAP WA PW, Zbiory Pomiarów, Bielany Portale. Inwentaryzacja studentów architektury.
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W 1953 r. władze konserwatorskie wstrzymały częściową rozbiórkę budynku
rozbudowanego foresterium, podyktowaną koniecznością usuwania zagrożonych ścian,
uznaną z samowolę84.
W latach 1951–1953 marianie przeprowadzili remonty: eremu E1 (adaptując go na
siedzibę prowincjała zakonu) wraz z murem południowym przy kościele, eremu E9
wraz z murem północnym, eremów E2 i E4 o niepotwierdzonym zakresie i zapewne
E8 (widoczna w ikonografii zmiana stolarki okiennej E8 i E9). Z kosztorysów wynika,
że w E1, E2, E9 wykonano zabezpieczenia murów fundamentowych tynkami
cementowymi w pasie 1 m ponad i poniżej terenu, naprawy i przemurowania ścian
i ogrodzeń, naprawy gzymsów, przemurowania i nowe nakrywy kominów, częściową
wymianę więźby dachowej, wymianę łacenia i pokrycia z dachówki esówki rozbiórkowej, remont obróbek z blachy miedziowanej, a w eremie E1 również nowe sklepienie
kaplicy, wybicie dwóch okien w elewacji północnej, wymianę stolarki na okna polskie z okratowaniem (zachowane do dziś)85. Prawdopodobnie w tym samym okresie
wymieniono okna w eremie E6, a w E9 zmodyfikowano sposób szklenia.
W ramach prac konserwatorskich trwających w kościele w latach 1952‒1954
ustawiono w głównym retabulum nową figurę Maryi Niepokalanej autorstwa Zofii
Trzcińskiej-Kamińskiej86, prowadzono również prace remontowe północnej elewacji
kościoła.
Jak wynika z dokumentów przechowywanych w Archiwum WKZ87, do 24 marca
1954 r. kościele „oczyszczono z gruzu część sklepień, położono nowe wiązanie, więźba
dachowa wieszarowa wzmocnienia stalowe, nowe pokrycie dachu na deskowaniu
sosnowym gr. 25 mm z blachy cynkowej 0,58 mm na rąbek i nakładkę lutowaną
(miedziowanej), wykonano hełmy wież88, otynkowano ok. 50% ścian zewn. kościoła
(tynki wapienno cementowe) [dotyczyło to elewacji północnej kościoła], wykonano
częściowo obróbki blacharskie”. Planowano ponadto: „wymianę schodów drewnianych
z kapitularza na dach na żeliwne [w latach późniejszych wykonano stalowe], oczyszczenie sklepień nad nawą główną, demontaż okładzin kamiennych cokołu w celu
napraw muru i wykonania izolacji pionowej, dokończenie robót tynkarskich i napraw
profili gzymsów, uzupełnienie attyk i portali kamiennych”. Remont elewacji nie został
zapewne wykonany w całości, w 1961 r. starano się ponownie o przydział materiałów na
remont tynków wewnętrznych i zewnętrznych89. Jednocześnie Urząd Konserwatorski
wzywał do niezwłocznej naprawy sklepień w kościele, nieobjętych dotychczasowym
remontem (kolejne dokumenty wskazują, że prac nie wykonano do 1961 r.)90.
84 Archiwum MWKZ, sygn. 18, kat. „A”, Teczki z dokumentami i korespondencją urzędową dot. ul. Dewajtis 3 (dalej: TDKU Dewajtis 3), Pismo UK do Zgromadzenia XX Marianów, 1953.
85 Opisy zakresu robót niedatowane w zbiorze WAZ BOS i UK na m.st. Warszawę, 1945–1953, APW, sygn.
267.
86 Janocha 2004, s. 13.
87 Archiwum WKZ, Sprawozdanie ze stanu robót w bud. kościelnym na Bielanach, Warszawa, 24 III 1954.
88 W tym jeden już w 1951 r., wg pisma z 24 X 1951 w: Sprawozdania, kosztorysy…
89 Archiwum MWKZ, sygn. 18 kat. „A” , ul. Dewajtis 3, Pismo z 1961 r. z prośbą o przydział materiałów.
90 Ibidem.
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W 1954 r. Służba Bezpieczeństwa zamknęła seminarium i wywiozła marianów
z Bielan. Eremitoria i część dawnego klasztoru zostały przekazane Akademii Teologii
Katolickiej (ATK)91.
W latach 1954‒1999 zarząd nad zabudowaniami pokamedulskimi i pomariańskimi
sprawowała ATK.
W Dziale Technicznym UKSW zachowała się „Inwentaryzacja ruin kolegium”
z 1954 r.92
W 1956 r. powstał projekt techniczny remontu oficyny gospodarczej zajmowanej
na potrzeby ATK oraz adaptacja na cele produkcyjne Firmy INCO części budynku
gospodarczego (d. druga oficyna gospodarcza). Budynek uznano za tymczasowy
z koniecznością rozbiórki na każde żądanie władz93.
W 1959 r. UK zaakceptował projekt odbudowy zespołu budynków przy kościele
(d. foresterium) ze zmianami elewacji autorstwa arch. Stanisława Marzyńskiego, z sugestią wyburzenia środkowej części gmachu dla otwarcia widoku kościoła – działania
nie zostały podjęte94. W 1962 r. przystąpiono do odgruzowania gmachu, ponownie
wstrzymanego po uznaniu za samowolę95.
W roku 1959 wykonano dla eremów komplet „zielonych kart”, z których wynika
m.in. istnienie w tym czasie kartusza herbowego nad portalem E8 i barokowej sztukatorskiej oprawy ołtarza w E196. Kartusz uległ zniszczeniu lub demontażowi podczas
następujących wkrótce remontów prowadzonych przez ATK, ołtarz być może tkwi
zachowany pod zabudową meblarską97.
W latach 1959‒1960 przeprowadzono inwentaryzację eremów (rachunki PP PKZ
mówią o eremach E10‒E13), a następnie przygotowano projekty remontów, które
w detalach, np. stolarki drzwi wejściowych, są rozbieżne ze stanem istniejącym,
zapewne więc nie zostały w całości zrealizowane. W 1962 r. Urząd Konserwatorski
stwierdził konieczność remontu eremów E10‒E13 w zakresie sklepień, pokrycia dachu
i elewacji98. W kwietniu 1963 r. ruszyły prace przy E11 i zapewne E10 (projekt)99. Zapisy
wspominają o remoncie bez zmian, poza wprowadzeniem urządzeń sanitarnych w E10

91 Janocha 2004, s. 13.
92 Archiwum Działu Technicznego UKSW, Bielany p. Warszawą – Budynek główny, Inwentaryzacja, IX 1954,
skala 1:100.
93 AUW, sygn. G100-81, Projekt techniczny remontu tymczasowych pomieszczeń ATK na Bielanach, ul.
Gwiaździsta 81, VII 1956.
94 Archiwum MWKZ, sygn. 18, kat. „A”, ul. Dewajtis 3, Opinia UK z 25 II 1959 dot. Projektu odbudowy
zespołu budynków przy kościele na Bielanach oraz elewacji projektowanych budynków.
95 AUW, teczka A G/102, 7/2093, Gwiaździsta 81, Pismo UK z 1962.
96 Zielone karty eremów nr 1–13, X 1959, zbiory NID (d. KOBiDZ), aut.: B. Kaczyńska.
97 Zob. Śliwińska 2016b.
98 Archiwum MWKZ, sygn. 18, kat. „A”, ul. Dewajtis 3, Pismo UK, 1962.
99 Archiwum MWKZ, Projekt: inwentaryzacyjno-adaptacyjny, ul. Gwiaździsta 81 (brak daty i autora) – zawiera pomiary eremu nr X. Projekt: remont domku Eremickiego X wraz z projektem budynku gospodarczego, ul. Gwiaździsta 81, aut. R. Pułczyński (brak daty), projekt dobudówki, projekt instalacji kanalizacyjnej.
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i E13100. Przy eremie E13 powstała zabudowa gospodarcza warsztatu elektrycznego
i ślusarskiego, wyprostowano też mur południowy ogródka101. Przykładowo, remont
eremu E11 w 1963 r. objął całkowitą wymianę więźby dachowej, wykonanie wieńca
żelbetowego w poziomie gzymsu, wykonanie izolacji pionowej i poziomej poprzez
podcinanie ścian fundamentowych, naprawy sklepień, przebudowę zlasowanych
murów ogrodzenia, wykonanie urządzeń sanitarnych i wymianę stolarki102.
Zakres dla pozostałych eremów od E10 do E12 był zapewne bardzo zbieżny, sądząc
z porównania stanu po wojnie i obecnego. W 1967 r. krążyły pisma zatwierdzające
zakres prac remontowych eremów E9 i E7, obejmujący izolację pionową, zbicie
i wykonanie nowych tynków i przemurowania murów zewnętrznych, zatem nie były
one jeszcze remontowane103.
W okresie powojennym zaopatrzenie w wodę odbywało się dwoma poborami
wody: przy eremach E2 i E3 oraz E7 i E8, a poza murem eremu funkcjonowały dwa
zespoły sanitariatów104. W połowie lat sześćdziesiątych XX w. wykonano przyłącze
wody i kanalizacji dla eremów105. Wiązało się to z wprowadzeniem węzłów sanitarnych w domkach.
W lipcu 1965 r. Miejski Konserwator Zabytków wydał decyzję o wpisaniu terenu
klasztoru kamedułów na Bielanach przy ul. Gwiaździstej 81 do rejestru zabytków pod
numerem 18/1, „ze względu na wartość historyczną i zabytkową”106.
Kanalizację deszczową kościoła wykonano w lipcu 1967 r.107, wtedy też podjęto
próbę podłączenia pieców akumulacyjnych108.
W 1966 r. przeprowadzono konserwację kamiennego grobowca Stanisława Staszica
(art. rzeźb. Tadeusz Wyrzykowski) oraz jego żeliwnego popiersia (PP PKZ)109.
W 1973 r. przebadano stan rzeźb drewnianych na fasadzie kościoła, ale prace konserwatorskie przekraczały możliwości finansowe właściciela110. Jednocześnie rektor
kościoła bielańskiego ks. Stefan Gwiazdowski wskazywał wykonane remonty wewnątrz
100 Archiwum MUW w Warszawie, Projekt: adaptacja domku Eremickiego XIII wraz z projektem budynku
gospodarczego, ul. Gwiaździsta 81, aut. R. Pułczyński (brak daty), projekt dobudówki – zawiera pomiary
eremu nr 13.
101 Informacja ustna wieloletniego mieszkańca eremu nr 13.
102 AUW, teczka A G102, 81 7/2093, Gwiaździsta 81, Projekt adaptacyjno-inwentaryzacyjny budynku eremu
kamedulskiego nr XI przy ul. Gwiaździstej w Warszawie, Inwestor ATK, IV 1963.
103 Archiwum MWKZ, sygn. 18, kat. „A”, ul. Dewajtis 3, Pisma pomiędzy Zakładem XX Marianów a urzędem Konserwatorskim w sprawie robót zabezpieczających domku 9, domków 7 i 9, 1967.
104 Z informacji ustnej mieszkańca eremu nr 13.
105 Ibidem.
106 Decyzja MKZ o wpisie do rejestru zabytków, VII 1965.
107 AUW, Kościoły/284, K162, Projekt podłączenia rur deszczowych kanalizacyjnych, Kościół NMP na Bielanach, inż. St. Gryza, III 1967.
108 Archiwum MWKZ, sygn. 18, kat. „A”, ul. Dewajtis 3, TDKU Dewajtis 3.
109 Archiwum MWKZ, Dokumentacja konserwatorska Popiersia żeliwnego Stanisława Staszica, aut. mgr
Piotr Rudniewski, Warszawa, 1966, zlecenie ATK.
110 Archiwum MWKZ, Pismo Rektora Kościoła do Urzędu Konserwatorskiego w Warszawie z 9 II 1974 dot.
kosztorysu remontu rzeźb drewnianych oraz wykonanych i planowanych robót remontowych.
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kościoła, obejmujące nową instalację elektryczną, uzupełnienia sztukaterii, malowanie
plafonu i ścian oraz planowaną wymianę blachy (od 1946 r. blacha cynkowa)111.
W piśmie „Pro memoria” z 1974 r. ówczesny dyrektor administracyjny ATK
odnotował, że od roku 1957 ATK dysponowało budynkiem głównym wraz z pomieszczeniami gospodarczymi oraz administrowało 11 eremami, Metropolitalne Seminarium
Duchowne użytkowało kościół oraz ocalały fragment wraz z ruinami gmachu d. foresterium oraz dysponowało terenem, Zgromadzenie Księży Marianów dysponowało willą
– dwoma domkami oraz sześcioma pokojami w gmachu głównym ATK (ob. rektorat).
W okresie od roku 1957 do 1974 ATK przeprowadziła kapitalne remonty w siedmiu
domkach (bez wskazań), w ósmym wymieniono więźbę dachową oraz pokrycie, odremontowano wszystkie murki okalające w jedenastu eremach administrowanych przez
ATK, założono nową instalację oświetleniową terenu i zasilenie domków, uporządkowano teren, wprowadzono drogi lokalne, wykonano osadnik kanalizacji, likwidując
rozlewisko, poprawiono stan techniczny i zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków
gospodarczych. W 1974 r. trwał remont kanalizacji zewnętrznej wraz z odwadnianiem
terenu. Zwracano uwagę na konieczność wymiany pięciu dachów blaszanych na
dachówkę i przeprowadzenia remontu kapitalnego trzech eremów (znów bez wskazań), oświetlenia terenu oraz zasilenia eremów kablem ziemnym (w planach na 1974 r.),
uporządkowania dróg i chodników oraz poprawienia tynków na eremach i murkach,
a także uprządkowania zieleni niskiej112.
Pisma potwierdzają, że w latach 1973‒1974 porządkowano kanalizację terenu,
wykonano bruki kamienne, drogi i chodniki113. W latach siedemdziesiątych XX w.
podejmowano próby wykwaterowania lokatorów domków, wskazując, że „projekt
przekwaterowania obcych lokatorów jest bez wątpienia wskazany ze względu na
zabytkowy charakter domków […] zabytkowe lokale są nadmiernie zagęszczone,
a tym samym muszą być bardziej zużywane niż normalnie”114. Jak widać, administrująca eremami ATK miała pełną świadomość wpływu sposobu eksploatacji obiektów
na ich substancję zabytkową.
Do końca lat siedemdziesiątych ocalała południowa część zabudowań zrujnowanego Kolegium Księży Marianów (rozbudowane d. foresterium) była nadal użytkowana,
trzy sale zamieszkiwali alumni seminarium.
W 1979 r. Wiesław Winkler przeprowadził kolejną konserwację nagrobka
Stanisława Staszica115. W tym samym roku uzyskano zgodę UK na wymianę pokrycia dachu kościoła z blachy cynkowej na miedzianą, którą przeprowadzono w latach
osiemdziesiątych XX w.116
111 Ibidem.
112 Archiwum MWKZ, Pismo Pro memoria ATK z 19 IV 1974 Dyrektora Administracyjnego ATK mgr. Władysława Dziedziaka.
113 Ibidem, Pismo Urzędu Konserwatorskiego wzywające do wstrzymania robót i przeprowadzenia uzgodnień, 1973.
114 Archiwum MWKZ, Pismo ATK do Naczelnika Urzędu Dzielnicowego Warszawa-Żoliborz, 25 IV 1974.
115 Ibidem, sygn. 18, kat. „A”, TDKU Dewajtis 3.
116 Archiwum MWKZ, sygn. 18, kat. „A”, TDKU Dewajtis 3, Pismo Rektora Kościoła do UK z 19 IV 1979.
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Od 1976 r. podejmowano próby budowy pawilonu dydaktyczno-naukowego
ATK od strony południowo-wschodniej, opracowano wstępne wytyczne projektowe. Przygotowano trzy koncepcje architektoniczne Biura Projektów Szkół
Wyższych BEPRON Warszawa: koncepcja 1 – inż. arch. W. Benedek; koncepcja 2 –
A. Chodkowska; koncepcja 3 – P. Nagabczyński, S. Niewiadomski. Prace poddano ocenie: ATK jako zamawiającego, przedstawicielom SARP, Urzędu Konserwatorskiego,
Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Urzędu ds. Wyznań, i przyjęto, ze wskazaniem koncepcji nr 1 do dalszego opracowania117. Jednocześnie, w 1977 r. rektor seminarium duchownego ks. dr Romaniuk prowadził rozmowy z Urzędem Konserwatorskim
o odbudowie dla potrzeb seminarium budynku dawnego foresterium118.
W 1978 r. zapadła decyzja o warunkach lokalizacji seminarium duchownego, prace
przy jego budowie rozpoczęto 21 września 1979 r.119, co oznaczało ostateczną rozbiórkę
reliktów dawnego foresterium kamedulskiego.
Wmurowanie kamienia węgielnego nastąpiło 10 maja 1980 r. W latach 1980–1986 na
miejscu rozebranych ruin dawnego gimnazjum i pierwotnego foresterium zrealizowano
budowę nowego gmachu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego
św. Jana Chrzciciela z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego, według projektu
inż. arch. Leszka Klajnerta, konstruktora inż. Wiesława Zacha, pod nadzorem inż.
Stanisława Weremczuka, kierownictwo budowy objął Wojciech Bartnicki120.
Równolegle prowadzono prace modernizacyjne i rozbudowę gmachu ATK (obecnie budynek rektoratu UKSW), podejmujące próbę łączenia architektury starej z nową.
W 1984 r. wydano decyzję zezwalającą na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku stołówki ATK oraz trzynastu domkach mieszkalnych121. Do początku
lat dziewięćdziesiątych ogrzewanie eremów odbywało się z lokalnej kotłowni, po
1999 r. – z pieców dwufunkcyjnych122, ale zapewne w momencie uruchomienia
kotłowni nastąpiła rozbiórka większości pieców węglowych i palenisk kominków.
W podsumowaniu działań seminarium w odniesieniu do kościoła, w dziesięcioleciu
1981–1991 wymieniano jako zrealizowane bez dotacji zewnętrznych: pokrycie dachu
blachą miedzianą, renowację elewacji (1988) i wnętrza, odgruzowanie pomieszczeń
nad stropami górnymi i wzmocnienie ścian, odgruzowanie i oczyszczenie podziemi123;
zapewne wtedy wprowadzono zejście boczne do podziemi kościoła w elewacji południowej, remont przyległych murków, remont kraty stalowej w kruchcie, doprowadzenie kabla energetycznego i telefonicznego.
117 Archiwum MWKZ, Protokoły nr 38/1977, 39/77, Rady Technicznej 4 X 1977.
118 Archiwum MWKZ, Notatka Służbowa Konserwatora Zabytków dla Dyrektora Wydziału ds. Wyznań
Urzędu m.st. Warszawy, 28 I 1977.
119 Archiwum MWKZ, sygn. 18, kat. „A”, TDKU Dewajtis 3, Decyzja o warunkach lokalizacji Seminarium
Duchownego z 31 V 1978.
120 Zgodnie z danymi na tablicach pamiątkowych wmurowanych w hallu głównym gmachu seminarium.
121 Archiwum MWKZ, Decyzja nr 1095/84 Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
z 25 VI 1984.
122 Według informacji Działu Technicznego UKSW.
123 Archiwum MWKZ, sygn. 18, kat. „A”, TDKU Dewajtis 3, Pismo Dyrektora Budowy Seminarium Ks.
Lucjana Święszkowskiego (WMSD) do WKZ z 19 IV 1991.
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W dokumentach z 1988 r. zachowała się prośba o dokumentację konserwatorską rzeźb na fasadzie kościoła – brak jednak potwierdzenia wykonania prac
konserwatorskich124.
W 1989 r. po raz ostatni odnotowano istnienie inskrypcji na wtórnie użytych obramieniach portalu E9, po tym czasie musiała nastąpić wymiana tych elementów125.
W 1990 r. ks. Stanisław Majkut przeprowadził inwentaryzację katakumb z odnotowaniem najstarszych inskrypcji z 1745–1797 r. w krypcie północnej126.
Od 1991 r. prowadzono prace demontażowe posadzki kamiennej oraz ołtarza głównego – prace zostały wstrzymane przez UK. Zalecono komisyjnie wykonanie posadzki
w wejściu bocznym południowym z płyt oryginalnych na suchej zaprawie z użyciem
płyt z inskrypcjami127. W pozostałej części dopuszczono posadzki z płyt marmurowych 35 x 35 cm (ofiarowane przez kamieniarzy z parafii włoskiej San Ambrogio
k. Werony)128. Niestety, wymiar i kolorystyka płyt nie uwzględniały charakteru
posadzki zabytkowej, a wymianę przeprowadzono w całym kościele. Równolegle
wykonano podposadzkową instalację elektryczną i nagłośnienia oraz ustawiono marmurowy ołtarz według przepisów posoborowych.
W 1994 r. przystąpiono do adaptacji eremu E7, wprowadzono drewniany przedsionek, wydzielono w sieni łazienkę, a w schowaniu – ubikację, wymieniono stolarkę
okienną i drzwiową, wykonano nowe posadzki i stropy. Zapewne odtworzono też
więźbę129.
W 1996 r. wykonano ekspertyzę techniczną ogólnego stanu kościoła130 oraz
uzyskano pozwolenie na osuszanie i termoiniekcję murów, a także wymianę tynków
wewnętrznych na renowacyjne131. Przeprowadzone prace objęły frontową ścianę
fundamentową kościoła i, fragmentarycznie, izolację poziomą na wysokości styku
z terenem w bocznych skrzydłach transeptu przy schodach zejściowych do podziemi132.
Wymieniono wtedy część okien piwnic na jednoramowe i wykonano przy nich studzienki betonowe.
124 Archiwum MWKZ, sygn. 18, kat. „A”, TDKU Dewajtis 3, Pismo z X 1988 do p. T. Bogdalika.
125 Archiwum MWKZ, Katalog parków woj. Warszawskiego, Zespół Klasztorny Kamedułów na Bielanach
Warszawa, ul. Dewajtis 3, aut.: Z. Piekarska, Z. Ziembińska-Sznee, 1989.
126 Janocha 2004, s. 43.
127 Archiwum MWKZ, PSOZ Wojewódzki Oddział w Warszawie, Protokół Komisji PSOZ z wizji lokalnej
przeprowadzonej w kościele NMP d. kamedulskim 12 IV 1991.
128 Wg informacji na tablicy pamiątkowej w kruchcie kościoła.
129 Archiwum MWKZ, sygn. 18, kat. „A”, TDKU Dewajtis 3, Pismo WMSD z V 1994 z prośbą o akceptację
programu prac przy eremie Szołdrskiego [E7] zaakceptowane przez SKZ, nadzór inż. K. Szczepański,
mgr P. Madrach.
130 Archiwum MWKZ, Ekspertyza techniczna 141/96 Ośrodka Rzeczoznawców i Techników Budownictwa
O. Warszawski PZiTB dot. ogólnego stanu technicznego Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP,
Warszawa, Dewajtis 3, inż. J. Skopiński, prof. dr inż. W. Włodarczyk.
131 Archiwum Działu Technicznego UKSW, Decyzja nr 885/96 z 29 VII 1996 r. Wydziału Architektury Urzędu Gminy Warszawa-Bielany o pozwoleniu prowadzenia prac remontowych zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej 141/96.
132 Wskazują na to wyniki badań prowadzonych podczas remontu schodów w VI 2016 przez D. Śliwińską.
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Od lat osiemdziesiątych XX w. trwały dyskusje nad dalszą zabudową wzgórza
od południa i jej wpływem na dolinkę ze stawami133, wzmożone w kolejnej dekadzie
w związku z planami dalszej zabudowy wzgórza na potrzeby uniwersyteckie.
W latach 1992–1999 wzniesiono zabudowę pierwszego etapu nowych budynków
dydaktycznych i biblioteki wraz z ogrodzeniem stalowym terenu, a jednocześnie
prowadzono prace adaptacyjne w dawnym Domu Zgromadzenia Księży Marianów
(ob. rektorat). Autorami projektu byli prof. inż. arch. Witold Benedek, prof. inż. Stefan
Niewiadomski i inż. arch. Krystyna Szypulska. W 1999 r.134, w momencie zakończenia
budowy, ATK została przekształcona w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
(UKSW).
W tym samym 1999 r. przy kościele utworzono parafię pw. bł. Edwarda Detkensa
i Pięciu Męczenników, obejmującą Las Bielański135. Proboszczem został ks. Wojciech
Drozdowicz, który w 2002 r. zapoczątkował działalność piwnicy artystycznej w podziemiach kościoła (m.in. wprowadzono zespół sanitariatów), w kościele przeniesiono
neobarokową kratę z przęsła za drzwiami głównymi pod krawędź empory muzycznej136.
W latach 2001–2005 prowadzono drugi etap rozbudowy UKSW, w kierunku
wschodnim, o budynek dydaktyczny ze stołówką (prace projektowe kontynuował
zespół autorski etapu pierwszego): wzniesiono budynek trójkondygnacyjny od
strony północnej i pięciokondygnacyjny od południa137. W 2006 r. zamknięto trzeci
etap budową garażu wolno stojącego, poniżej skarpy południowej, autorstwa prof.
W. Benedeka z zespołem138, oraz przeprowadzono remont dawnej pokamedulskiej
bramy gospodarczej. Wykonano w tym czasie ekspertyzę budowlano-konstrukcyjną
stanu technicznego budynku rektoratu UKSW139.
Od 2001 r. prowadzono również remonty eremów. Różne fazy i terminy remontów
związane są z podziałem własnościowym, eremy E2 i E3 należą do UKSW, a pozostałe
do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego (WMSD)140.
W 2003 r. przeprowadzono remont kapitalny wnętrz eremu E5 z wymianą
ostatnich oryginalnych podłóg drewnianych na legarach oraz remont z adaptacją dla
133 Archiwum MWKZ, Pismo Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy do Biura Planowania Rozwoju Warszawy z 5 VII 1981, wzmiankuje wyniki analizy niekorzystnego wpływu budowy seminarium i planowanej rozbudowy ATK na rezerwat bielański, zawarte w „Programie działań niezbędnych dla skutecznej
ochrony i właściwego użytkowania Lasu Bielańskiego w Warszawie” (aut.: mgr T. Braun, mgr J. Śliwińska).
134 Archiwum Działu Technicznego UKSW, Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 665/1990 z 20 V 1990;
decyzja o pozwoleniu na użytkowanie z 4 I 2001.
135 Janocha 2004, s. 13.
136 Wg informacji Księdza Proboszcza Wojciecha Drozdowicza.
137 Archiwum Działu Technicznego UKSW, Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 52/2001 z 11 VII 2001;
decyzja o pozwoleniu na użytkowanie z 21 I 2005.
138 Ibidem, Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 48/2005 z 10 III 2005, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie z 09 X 2006.
139 Archiwum Działu Technicznego UKSW, Ekspertyza budowlano-konstrukcyjna stanu technicznego budynku rektoratu UKSW, inż. A. Łukaniewicz z zespołem, IV 2004.
140 Z zapisów ksiąg wieczystych (dzięki uprzejmości Działu Technicznego UKSW).
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dziekanatu eremu E8141, z zasypaniem piwnicy i adaptacją poddasza. Nastąpiła całkowita wymiana więźby bez odtworzenia (oryginalna była porażona biologicznie),
wprowadzono w dachu okna połaciowe, schody na poddasze, wymieniono stolarkę,
podłogi. Odrestaurowano zachowane belki stropowe w celi i pracowni, prawdopodobnie wymieniono portal kamienny, przeprowadzono remont elewacji i murów ogrodu.
W 2007 r. wyremontowano pokrycie dachowe na eremie E4142. W 2008 r. wykonano badania bramy wjazdowej przy budynku rektoratu i otrzymano pozwolenia na
remont i doraźne zabezpieczenie oraz prace konserwatorskie rzeźbionego kamiennego
gazonu zwieńczonego krzyżem. Prace zabezpieczające wykonano po 2010 r., natomiast
gazon został zdemontowany w celu zabezpieczenia i do dziś nie powrócił na swoje
miejsce143. W 2009 r. adaptowano eremy do potrzeb biurowych UKSW – remonty
objęły erem E2, m.in. z wymianą stolarki okiennej na okna z PCV; oraz erem E3144
– z remontem zachowawczym więźby istniejącej, a także erem E6 – z adaptacją na
potrzeby muzeum.
W latach 2009–2010 przeprowadzono remont E5145 w zakresie odtworzeniowej
wymiany więźby dachowej, wymiany pokrycia na dachówkę ceramiczną, izolacji
pionowej i poziomej ścian fundamentowych, renowacji portalu, wymiany tynków
dolnej partii na renowacyjne. Jesienią 2010 r. rozebrano garaż na tyłach eremu E8146.
Po roku 2011 nastąpiły kolejne adaptacje dla zmieniających się użytkowników w eremach, m.in. E11 i E7. Prowadzono również prace badawcze dotyczące zespołu na
zlecenie Stołecznego Konserwatora Zabytków (SKZ). W 2008 r. wykonano badania
dendrochronologiczne więźby kościoła147. W 2011 r. opracowano zestaw 13 kart ewidencyjnych dla eremów, po przeprowadzeniu inwentaryzacji i badań nieinwazyjnych
wszystkich eremów. W tym samym roku wykonano badania autentyczności stolarki
okiennej i drzwi zewnętrznych eremów148. Opracowany został projekt remontu eremu
141 Archiwum Działu Technicznego UKSW, Projekt architektoniczno-budowlany budynku nr 8 UKSW
w Warszawie, Inwentaryzacja cz. Architektoniczna, Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki „TECCOM” Sp z o.o., IV 2003, Gdańsk; Orzeczenie techniczne wraz
z oceną mykologiczną budynku nr 8 inż. R. Kowalski, oprac. jw.; Projekt architektoniczny budowlano-wykonawczy budynku nr 8 UKSW w Warszawie, Remont i adaptacja na dziekanat matematyki – opracowania różnych branż – oprac. jw.
142 Z dokumentów w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany (dalej: AWAUUD Bielany).
143 Archiwum Działu Technicznego UKSW, Orzeczenie techniczne uszkodzeń zabytkowej bramy wjazdowej wraz z zaleceniami projektowymi remontu, mgr Rajmund Witold Gazda, mgr inż. Mieczysław
Michniewicz, IX 2008; Decyzja SKZ nr 1036N/10 z 30 VI 2010, zezwalająca na prace konserwatorskie
bramy wg ww. Orzeczenia oraz Programu konserwatorskiego, aut. jw.
144 Archiwum Działu Technicznego UKSW, Projekt konserwacji i remontu budynku eremu nr 2 i 3 dla potrzeb UKSW, aut. mgr inż. M. Michniewicz, mgr R.W. Gazda, XI 2009.
145 AWAUUD Bielany, Projekt budowlany remontu budynku nr 5, mgr inż. St. Sosnowski, mgr inż. M. Kowalski, Warszawa, XI. 2008, Dobre Miejsce Sp. z o.o. .
146 Z dokumentów AWAUUD Bielany.
147 Archiwum SKZ, Badania dendrochronologiczne drewna budowlanego z dawnego kościoła oo. kamedułów na Bielanach w Warszawie, prof. dr hab. T. Ważny, mgr E. Okoń, Toruń 2008.
148 Założenia dla programu remontu/wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, Pracownia Projektowa Architektura & Detal Dorota Śliwińska, na zlecenie Dobre Miejsce Sp. z o.o., II 2011.
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E13149. W 2012 r. rozszerzono prace o wykonanie karty ewidencyjnej zbiorczej zespołu
eremitorium kamedułów, karty oficyn oraz karty kościoła150. W roku 2015 przeprowadzono konserwację napisów w krypcie południowej151.
W tym samym roku przeprowadzono badania geotechniczne w otoczeniu
kościoła152, monitoring kanalizacji, badania stratygraficzne elewacji kościoła153, inwentaryzację skaningową elewacji i podstawowych rzutów kościoła154, projekt remontu
elewacji kościoła155 wraz z programami konserwatorskimi156 oraz projekt osuszenia
ścian fundamentowych157. Wykonano program prac konserwatorskich rzeźb drewnianych na elewacji oraz barokowych schodów zejściowych do podziemi w ramionach
transeptu i stolarki drzwi wejściowych do kościoła158. Na zlecenie SKZ przeprowadzono w bieżącym roku badania architektoniczne towarzyszące pracom konserwatorskim w podziemiach – w obrębie ramion transeptu159 i sondażowe badania na obecność
malarstwa ściennego w podziemiach160. Na lata 2017–2019 zaplanowano remont elewacji kościoła wraz z izolacją ścian fundamentowych oraz remont eremu E13.
Stan obecny historycznego zespołu pokamedulskiego jest wynikiem działań
na przestrzeni blisko 400 lat. Prześledzenie historii zespołu w kontekście przemian
substancji budowlanej, zarówno tych twórczych, związanych z budową i świadomą
rozbudową, jak i tych niszczących – będących konsekwencją zdarzeń historycznych,
149 Projekt budowlany remontu budynku nr 13, mgr inż. St. Sosnowski z zespołem, 2011, Dobre Miejsce
sp. z o.o.
150 Autorem 16 kart dotyczących zespołu pokamedulskiego jest mgr inż. arch. Dorota Śliwińska.
151 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Katedra Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego, Pracownia Techniki i Technologii Malarstwa Ściennego,
Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich, XIX-wieczne epitafia kamedulskie w katakumbach kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na warszawskich Bielanach (malarstwo ścienne), aut.:
Zuzanna Ptaszyńska, pod kierunkiem dr. Tytusa Sawickiego, archiwum SKZ.
152 Archiwum WMSD, Opinia geotechniczna dot. przyczyn powstawania zawilgocenia ścian piwnic kościoła, Progeo s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki, aut. inż. Jan Miłosz, X 2015.
153 Badania stratygraficzne elewacji kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na Bielanach, Firma Revita
Art Krystyna Maria Wadzyńska, aut. Andrzej Sośnierz, Krystyna Wadzyńska, Daria Jawor, XI 2015.
154 Archiwum WMSD, Inwentaryzacja Kościoła na Bielanach – Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
S.A., aut.: inż. P. Filipiak, mgr inż. K. Sadura, VIII 2015.
155 Archiwum WMSD, Projekt budowlano-wykonawczy remontu konserwatorskiego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na Bielanach w Warszawie, t. 1: Projekt remontu elewacji, Pracownia Projektowa Architektura & Detal Dorota Śliwińska, aut.: mgr inż. arch. Dorota Śliwińska, mgr inż. Stanisław Sosnowski,
XII.2015.
156 Archiwum WMSD, Program prac konserwatorskich elewacji kościoła, Firma Revita Art Krystyna Maria
Wadzyńska, aut. Andrzej Sośnierz, Krystyna Wadzyńska, XII 2015.
157 Archiwum WMSD, Projekt budowlano-wykonawczy remontu konserwatorskiego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na Bielanach w Warszawie, t. 2: Projekt izolacji, aut.: dr inż. Stanisław Karczmarczyk
z zespołem, XII 2015.
158 Archiwum WMSD, Program prac konserwatorskich elementów drewnianych kościoła: Firma Revita Art
Krystyna Maria Wadzyńska, aut. Krystyna Wadzyńska, XII 2015.
159 Archiwum SKZ, Badania architektoniczne ramion transeptu kościoła w części podziemnej przeprowadzone przez D. Śliwińską, zakończenie prac IX 2016.
160 Badania stratygraficzne sondażowe podziemi kościoła, aut. jw., III 2016.
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losowych i upływu czasu, a także wynikiem adaptacji do nowych, nie zawsze dobranych do obiektu funkcji – jest niezbędny dla zrozumienia wartości elementów zachowanych i właściwego rozwarstwienia historycznego obiektu. Wyznaczenie etapów
zmian budowlanych w zespole daje wiedzę pozwalającą na uniknięcie nieświadomych
działań niszczących i podstawę ewentualnych badań obiektu.

Fourth Dimension of the Architecture
of Camaldolese Montis Regii Hermitage
Complex in Warsaw’s Bielany
History of Building and Destroying Activities

T

he article presents the architectural history of the Camaldolese hermitage complex and follows
both the stages of its original erection, the history of its repairs and refurbishments, destructions,
redecorations and extensions at the time after its primary function was changed. The author indicates
historical breakthroughs for the structural substance of the complex. The analysis is meant as the basis
for architectural examination accompanying any future refurbishments or transformations to avoid
destruction in the historical substance.
The construction of the monastery began in 1641 with levelling of the terrain and enclosing of the
grounds (the original fence was last described in 1865, after its devastation in a fire), with a phase where
ten small hermit houses were build, later supplemented by additional three - a time especially rich in
founders donations connected to the royal court of the Waza dynasty in 1647 to 1651 and until 1677.
The consecration dates of the church foundations and later the high altar evidences the consecutive
phases of the church construction. The first one took place between 1669 and 1710 for the eastern
part of the church, with a presbytery, a vestry and some of the monastery chambers: a chapter house,
a library, and a treasury. The construction of the nave, begun most probably by the consecration of its
foundations in 1706 and was carried out in a few phases (circa 1706 – the foundations, 1733–1758 – the
nave itself, circa 1773 – the floors), and was concluded with the raising of the church’s façade circa mid
18th century. The ending of the construction works could be associated with a grand royal fest in 1766.
The date of 1770 – the establishment of the noviciate – probably marks the end of construction
phase of monastery, which at that point included a foresterium with a gate, a kitchen annexe, southern
outbuildings with a brewery and a water mill.
While the final form of the Camaldolese complex was maintained – the only probable changes in
the buildings where in consequence of unexpected destruction or alterations due to new needs and
purposes. The turning points for such changes are indicated in the article (heavy storm, decision to
cut down or re-establish the noviciate etc.) The architectural form and situation plan of the monastery
buildings developed under the continued use by the Camaldolese monks, was measured and described
in detail by the Central Religious Authorities in 1865, on the occasion of taking over property after the
dissolution of the monasteries. The Montis Regii Hermitage was fortunately left the monks, but from
this point its downfall slowly began due to the dissolution of the noviciate.
After the former Camaldolese Hermitage was taken over by the Russian Red Cross and transformed
into a dormitory for Russian war-veterans at the end of the 19th century, there was a need to prevent the
church from being turned into an Orthodox church. The transfer of the Bielany parish headquarters to
the postcamaldolese church saved the building, which was then adapted to its new function in 1907 to
1911 – amongst other alterations an inner musical gallery was built and the presbytery was opened to
the nave and fitted with a new altar.
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During World War I the church was turned into a German field hospital (the copper roofing was
plundered by Germans) but happily seized over by the Marian Fathers in 1915 which saved the complex.
In 1923 to 1925 they expanded the foresterium, changing it into a care centre for orphans with a primary
and secondary school, built a dormitory (small hospital), and in 1936 to 1939 constructed a building of
the Marian College on the basis of the former Camaldolese outbuildings. At the same time the fathers
carried out the restoration works of individual hermitage houses, including the royal house.
During World War II the complex suffered destructions both in 1939 and in 1944, and was gradually
repaired by the Marian Fathers, who, unfortunately, after 1954 were forced to leave by the communist
Secret Service.
The article deals in great detail with the post-war repair and renovation works conducted both
by the Marian Fathers and the Academy of Catholic Theology, together with spatial changes such
as a demolition of the former foresterium ruins, a construction of a Seminary building, and then
a three-stage construction of the university buildings for the needs of a newly-created Cardinal Stefan
Wyszyński University on the southern slope of the monastic hill.
There is also a summary of repair and documentation activities of the hermitage houses and the
church during the period of the Seminary and the Cardinal Stefan Wyszyński University until the
present day.

192

zespół zabudowy eremitorium oo. kamedułów na bielanach

Zespół zabudowy eremitorium
oo. kamedułów na Bielanach –
stan zachowania oryginału
d o ro ta ś l i w i ń s ka
Pracownia Projektowa Architektura i Detal

P

rzedstawione poniżej dane są wynikiem rozpoznania prowadzonego w 2011
i 2012 r. w związku z wykonywaniem na zlecenie Biura Stołecznego Konserwatora
Zabytków kart ewidencyjnych dla 13 eremów, kościoła, oficyn oraz karty zbiorczej
zespołu. Badania, prowadzone metodami nieinwazyjnymi, polegały na inwentaryzacji
budowlano-konserwatorskiej, rozpoznaniu konstrukcji, materiałów i detali eremów
wraz z opisem stanu zachowania kościoła na podstawie znanych materiałów inwentaryzacyjnych oraz na rozpoznaniu reliktów oficyn gospodarczych klasztoru, wtopionych
w mury rektoratu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Ponadto
w 2011 r. przeprowadzono analizę autentyczności stolarki eremów1. W artykule
oparto się również na badaniach poprzedzających projekty remontu kościoła, w tym
na wykonanych w 2015 r.: inwentaryzacji skaningowej, badaniach stratygraficznych
elewacji oraz badaniach sondażowych podziemi kościoła pod kątem malarstwa, a także
badaniach archeologicznych i architektonicznych2 prowadzonych równolegle do prac
remontowych.
Artykuł dotyczy elementów składających się na historię sztuki budowlanej, rozumianej jako rzemiosło wykonawcze, charakterystyczne dla epoki. Główną ideą jest prezentacja zaniku oryginalnej materii zespołu: wyposażenia, stolarki, okuć, posadzek i tynków,
a także próba zwrócenia uwagi na to, w jak dużym stopniu pojedyncze straty mogą
wpływać na autentyzm zabytku. Współczesna technologia budowlana (okna uchylne,
posadzki z gresu i paneli, ściany kartonowo-gipsowe, aluminiowe okucia) nie współgra
z tak unikatowym obiektem. O ile duże ruchy budowlane prowadzone są w sposób

1 „Założenia dla programu remontu/wymiany stolarki okiennej i drzwi – zespół d. Eremitorium Kamedułów na Bielanach”, arch. D. Śliwińska, II 2011, na zlecenie Dobre Miejsce Sp. z o.o.
2 Prace wykonano na zlecenie Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego (WMSD) w związku
z planowanym remontem elewacji i izolacji kościoła. Inwentaryzację wykonywało Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, badania stratygraficzne – firma Revita Art Krystyna Maria Wadzyńska, badania
architektoniczne – firma Architektura & detal Dorota Śliwińska. Prace archeologiczne prowadził dr Włodzimierz Pela.
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monitorowany przez służby konserwatorskie, specjalistów i nadzór inwestorski, o tyle
drobne, codzienne zmiany elementów z pozoru nieistotnych wymagają zrozumienia
dla ich wartości i taktu wobec obiektu. Niewielka ingerencja w ścianie dawnej kaplicy
zagraża polichromii ściennej, być może podobnej do dekoracji odkrytych w 2008 r.
w eremach 2 i 3 na krakowskich Bielanach3. Tymczasem obiekty warszawskiego zespołu
nie zostały dotąd przebadane pod kątem obecności malarstwa ściennego.

plan założenia klasztornego
Zespół dawnego eremitorium oo. kamedułów na Bielanach w Warszawie usytuowany
jest na Górze Polkowej, zwanej Królewską, na tzw. tarasie bielańskim (16–22 m nad
zero Wisły) w Lesie Bielańskim. Teren ograniczony jest od zachodu i północy ul.
Dewajtis, w przebiegu dawnej drogi Niwkowej łączącej wieś Polków z Traktem
Zakroczymskim (ob. ul. Marymoncka) wzdłuż Potoku Bielańskiego; od południa duktem leśnym w miejscu dawnej ul. Kamedulskiej, a od północy Wisłostradą.
Zespół zachowany obejmuje: kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, na osi założenia od zachodu, budynek dawnego Domu Zgromadzenia
Księży Marianów (gmach rektoratu UKSW) od strony południowej, z zawartymi
w nim reliktami klasztornej oficyny kuchennej i gospodarczej, oraz zespół 13 domków
eremickich sytuowanych w czterech rzędach w osi wschód–zachód z odchyleniem ku
północy, stanowiącej oś kompozycyjną założenia.
W rzędzie północnym zewnętrznym są to eremy E94, E10, E11, E12 i E13, w rzędzie
północnym wewnętrznym – eremy E7 i E8, w rzędzie południowym wewnętrznym –
eremy E4, E5 i E6, a w rzędzie skrajnym południowym – eremy E1, E2 i E3. Eremy E7
i E8, E4 i E5 oraz E1, E2 i E3 posiadają – w odróżnieniu od eremów rzędu północnego
E9–E13 oraz późniejszego E6 w rzędzie środkowym południowym – dachy czterospadowe (il. 1).
Opisywany zespół jest reliktem całości założenia. Pierwotny plan posiadał czytelną
w odbiorze zasadę podziału na strefy i stopniowania dostępu wzdłuż głównej osi, skomponowanej od krzyża, poprzez bramę, wydzieloną murami szyję, furtę w centralnym
ryzalicie budynku foresterium (podkreślonym czterospadowym dachem z sygnaturką)
(il. 2), dalej – wydzielony dziedziniec wewnętrzny, kościół, aż do osiowo rozwiązanego,
zamkniętego murami ścisłej klauzury zespołu domków pustelni (jak na planie pustelni
A. Kaliszewskiego z 1865 r.5).
Kościół, usytuowany na granicy pomiędzy częścią w kontrolowany sposób
dostępną dla osób postronnych a ścisłą klauzurą, stanowił dominantę założenia, w ujęciu z każdego kierunku widokowego (il. 3). Prześwit bramny furty foresterium stanowił
naturalny kadr pierwszego po wejściu widoku fasady kościoła (il. 4). Za murami, na
3 Grochal 2010.
4 W artykule zastosowano obowiązująca numerację policyjną eremów, stosując skrótowe oznaczenie eremów literą E i właściwy numer.
5 AGAD, Zb. Kart. 16-15 ark. 1, ark. 2, ark. 3.
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terenie eremitorium prowadzone równolegle do osi dwie wewnętrzne uliczki między
pustelniami łączyły się na tyłach kościoła i prowadziły poprzecznym dojściem do części
klasztornej na południu oraz wzdłuż prezbiterium do bocznych wejść do kościoła z programem klasztornym (kapitularz, biblioteka, skarbiec) i chórem zakonnym z zakrystią.
W północnej części klauzury zewnętrznej istniała kaplica dla kobiet (prawdopodobnie
pierwotny drewniany kościół klasztorny). Na skarpie od południa ulokowano zaplecze
kuchenne i gospodarcze, poniżej skarpy, w oparciu o spiętrzony ciek wodny, funkcjonował młyn i browar. Od południa, z kierunku folwarku Ruda, prowadził wjazd

1. Plan sytuacyjny
2016, skala 1 : 2000;
oprac. D. Śliwińska
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2. Konrad Brandel,
po 1890

gospodarczy. Wschodnią część terenu za eremami
zajmował ogród owocowy, północną i zachodnią –
ogród warzywny.
Całość założenia objęta była murem obwodowym. Wykaz ogrodzeń z 1865 r.6 opisuje szczegółowo niezachowane dziś w większości ogrodzenia,
m.in. „1. Parkan murowany / 573 sążnie7 / okalający
całe założenie klasztorne – cztery łokcie wysoki
z cegły palonej murowany, pokryty dachówką
holenderką / bramy trzy, dwie z furtkami, jedna bez
furtki, 2. Bariery na Cmentarzu w dziedzińcu od
Kościoła do Forasteryi / z drzewa sosnowego […]
3. Parkan sztachetowy przedzielający Dziedziniec
klasztorny od ogrodu/ z drzewa dębowego w słupy murowane na podmurowaniu /
Brama podwójna czerwono malowana z tarcic i dwie furtki, jedna ze sztachet, druga
z tarcic, obie na żelaznych zawiasach z zamkami i kluczami. 4. Parkan przy browarze
z jednej i z drugiej strony narożnika prowadzony z desek na sztos ustawionych […]”.
Z pierwotnego układu nie zachowały się: szyja bramna, gmach foresterium (rozbudowany przez marianów przed wojną, wypalony po 1944 r., częściowo użytkowany do
1979 r., a następnie rozebrany pod budowę seminarium), mury obwodowe klasztoru
z wyjątkiem odcinka południowo-zachodniego (zachowany przebieg, niezbadany
stopień zachowania muru; znaczne zniszczenie muru klasztornego w wyniku pożaru
w 1864–1865 r.8 zdaje się potwierdzać widoczny w materiale ikonograficznym z 1914 r.
parkan drewniany9), zabudowania młyna wodnego i browaru ani układ cieku wodnego ze spiętrzeniem, którego śladem jest oczko wodne na rondzie parkingu.
Wchłonięte w gmach Zgromadzenia Księży Marianów zostały oficyna kuchenna
i częściowo oficyna gospodarcza. Być może przebudowana przez marianów dla
potrzeb internatu willa, zlokalizowana w miejscu kaplicy dla kobiet, kryje fundamenty
pierwszego kościoła. Zagadnienie wymaga szerszych badań architektonicznych
i archeologicznych.
Plan inwentaryzacyjny Kaliszewskiego z 1865 r. nałożony na współczesny podkład
geodezyjny i zmodyfikowany do układu terenu pokazuje il. 5. Zachowane i utracone
elementy pierwotnego układu wyróżniono kolorami, zaś jako oryginalne oznaczono
wszystkie mury zachowujące przebieg jak u Kaliszewskiego, pomimo ewentualnych
przebudów i wymian o nieznanym zakresie. W chwili obecnej, mimo czytelnego
6 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), zb. 190, Centralne Władze Wyznaniowe, sygn. 878,
Dieło o sztatnom monastyrie ordiena kamedułów na Bielanach pod Warszawoj, lata 1858‒1871, s. 85,
Wykaz ogrodzeń znajdujących się przy Klasztorze X.X. Kamedułów na Bielanach pod Warszawą z 17/29
sierpnia 1865 r.
7 1 sążeń rosyjski = 2,134 m, co dla całości parkanu daje długość 1222,78 m.
8 Ibidem, s. 148, Pismo Prałata Kustosza Metropolitalnego do Zarządzającego Sprawami Duchownymi
Obcych Wyznań w Królestwie Polskim z 22 czerwca/4 lipca 1867 r., pkt. 3.
9 Archiwum Państwowe Warszawy (dalej: APW), Zbiór Zdzisława Marcinkowskiego, sygn. PL-072-16300-X-2308-1-1.
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3. Widok od strony
ul. Kamedulskiej,
dominanta kościoła;
Bielany, zdjęcie
archiwalne ze zbiorów
IS PAN, 0000023015,
fot. H. Poddębski, 1917

4. Widok z przejazdu

bramnego w budynku
foresterium na fasadę
kościoła; Bielany, zdjęcie
archiwalne ze zbiorów
IS PAN, 0000023015,
fot. H. Poddębski, 1917

w planie zabudowy seminarium wycofania części
centralnej i prześwitu, dawna oś została zdominowana
przez zsunięte z osi wejście do budynku. Krzyż, stojący
w tym samym miejscu, odcięty jest przejazdem (il. 6).
Kościół przesłonięto architekturą niemającą związku
z jego formą. Dojście do kościoła z kierunku dawnego
wjazdu gospodarczego od południa zatarło czytelność
dziedzińca kościelnego i idei wejścia do zespołu w osi
założenia (il. 7).
Rozbudowa gmachów uniwersyteckich i zaplecza
garażowo-parkingowego zmieniła widok ogólny z kierunku najazdu na bramę gospodarczą (il. 8a), pierwotnie
z wyraźną dominantą kościoła i niskimi zabudowaniami
wtopionymi w skarpę. Obecnie na pierwszym planie
dominuje zabudowa współczesna, widziana od strony
zapleczy technicznych i parkingu (il. 8b). Zachowany
jest murowany przejazd bramny od dawnej ul.
Kamedulskiej. Po remoncie jest to obiekt tynkowany,
wolno stojący, uskok muru prowadzącego do bramy nie
zachował się, brama nie posiada kontekstu przez brak
powiązania z układem murów obwodowych dawnego
klasztoru (il. 9). Zespół utracił również pierwotny kontakt z rzeką poprzez odcięcie Wisłostradą.

197

ZAŁOŻENIE KAMEDULSKIE wg planu K
OBIEKTY ZACHOWANE

OBIEKTY WCHŁONIĘTE W P
?

OBIEKTY NIEZACHOWANE
50 m

0

OBRYS INWENTARYZACJI 1
D.Śliwińska, 2016

ZACHOWANA ROZBUDOW

OBIEKTY WTÓRNE W OBRĘ

OBIEKTY WSPÓŁCZESNE KU

OBIEKTY WSPÓŁCZESNE PO
GARAŻ WIELOSTANOWISKO

ZAŁOŻENIE KAMEDULSKIE wg planu KALISZEWSKIEGO 1865
OBIEKTY ZACHOWANE
OBIEKTY WCHŁONIĘTE W PÓŹNIEJSZĄ ROZBUDOWĘ
?

5. Stopień zachowania zespołu eremitorium –

na podstawie inwentaryzacji własnej, współczesnego
planu inwentaryzacyjnego oraz planów –
A. Kaliszewskiego z 1865 r., pomiaru Lindleya
z 1897 i Jotkiewicza z 1939 r. – fazy przebudów
i stan zachowania; oprac. D. Śliwińska
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Dobrze zachowany jest kościół oraz układ 13 murowanych eremów w obrębie klauzury ścisłej (il. 10a, 10b) i przyległe do kościoła mury klauzury, z symetrycznie rozmieszczonymi furtami z połowy XVII w. (il. 11) oraz bramą z połowy XVIII w. przy dawnej
oficynie kuchennej. Furty drewniane, poddane remontowi w nieznanym zakresie, dość
wiernie oddają pierwotne podziały i posiadają część oryginalnych okuć, np. haki wiatrowe. Nie zachowała się brama drewniana przy dawnej oficynie kuchennej, wtórnie

6. Widok w osi założenia od krzyża przy d. Drodze Niwkowej
na kościół, odcięty zabudową seminarium; fot. D. Śliwińska, 2012

7. Dojście do kościoła od strony południowej z kierunku d. wjazdu

gospodarczego, brak podkreślenia dominanty fasady na osi założenia
kamedulskiego; fot. D. Śliwińska, 2012

8a. Widok od południa z ulicy Kamedulskiej, dawnego dojazdu

gospodarczego od wsi Ruda przed okresem rozbudowy marianów,
IS PAN, 0000025555, fot. H. Poddębski

8b. Widok od południa z ulicy Kamedulskiej, d. dojazdu gospodarczego
od wsi Ruda, na pierwszym planie garaż, kościół przesłonięty
d. gmachem Zgromadzenia XX Marianów; fot. D. Śliwińska, 2012

9. Dawna brama gospodarcza, brak kontekstu wjazdu na teren,

ogrodzenie od południa prawdopodobnie posiada fragmenty oryginalne;
fot. D. Śliwińska, 2012
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wymieniona na zdemontowaną obecnie bramę stalową, prawdopodobnie wykonaną
w czasach zarządu marianów lub powojenną. Wyburzono uszkodzony, zachowany
jeszcze w latach sześćdziesiątych, mur z przejazdem pomiędzy dawnym foresterium
a pierwotną oficyną kuchenną, zamykający dziedziniec kościelny od południa.
Układ wewnętrzny strefy klauzurowej za murami zachował się łącznie z pierzeją
dawnej zabudowy klasztornej od południa. Czytelny jest układ czterech rzędów

10a. Uliczka wewnętrzna klauzury między E7, E8 a E9, 10, 11, 12, 13;
Bielany, zdjęcie archiwalne ze zbiorów IS PAN, poz. 30_38,
fot. H. Poddębski

10b. Zespól eremów widok od wschodu w kierunku kościoła, północne
przejście między eremami, po prawej E13; fot. D. Śliwińska, 2011

11. Mur południowy klauzury ścisłej z furtką, poł. XVII w.;
fot. D. Śliwińska, 2011

12. Mur wschodni od ogrodu, fot. D. Śliwińska, 2012
13. Północna pierzeja Gmachu Rektoratu UKSW zachowuje skalę
pierwotnych oficyn., fot. Śliwińska, 2012.
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zabudowy eremów. Niestety, granica wschodnia10 jest w tej chwili przymknięta jedynie w osi południowego przejścia między domkami, gdzie zachowało się murowane
obramienie i osadzone w murze haki zawiasy furty prowadzącej na tereny dawnego
Ogrodu (il. 12) Mur wschodni między eremami E611 i E13 został wyburzony w okresie
powojennym, podczas rozbiórki zabudowań gospodarczych. Nie zachował się podział
wewnętrzny na część nowicjatu pomiędzy E7 i E11. Reliktem tego podziału jest mur
między E4 i E7 z widoczną z wnętrza klauzury wnęką dawnej furtki. Pierwotne
łukowe nisze, charakterystyczne dla wszystkich murów w eremie, zostały zamurowane.
Północna pierzeja dawnych oficyn, zachowana reliktowo w postaci detali elewacji
oficyny kuchennej (pilastry, gzyms i odsadzka cokołowa) wtopionych w gmach Domu
Zgromadzenia Księży Marianów (obecnie rektorat UKSW), utrzymuje skalę budynku
od strony eremów (il. 13).
Podsumowując, w wyniku przekształceń z pierwotnej zabudowy dwóch stref klauzury zewnętrznej i wewnętrznej zachował się w zasadzie jedynie układ wewnętrznej
pustelni z kościołem na połączeniu stref oraz lokalizacja krzyża przy dawnej Drodze
Niwkowej i relikt bramy gospodarczej od południa, a także przebieg muru klasztornego od południowego zachodu.

kościół
Kościół, będący fundacją królewską, wykracza skalą poza program klasztorny, który
ściśle został zrealizowany jedynie w części prezbiterialnej, wzniesionej w pierwszej
fazie budowy, obejmującej – poza chórem zakonnym – zakrystię ze skarbczykiem
(dobudówka południowa) oraz kapitularz z biblioteką (dobudówka północna) i kruchty
boczne, stanowiące trzony wież.
Rozmach przestrzenny nawy z transeptem zawdzięczamy mecenatowi królewskiemu.
Datowanie i fazy budowy kościoła (poza częścią prezbiterialną) nie są do dziś jednoznacznie określone. Wstępne rozpoznanie podziemi wskazuje niejednoznaczną granicę
pierwszej fazy zabudowy w rejonie cezury w posadzce ceglanej, przy jednoczesnej jednorodności sklepienia na całej długości części prezbiterialnej i nawowej, oraz mogące
świadczyć o granicy części prezbiterialnej odchylenie ościeża okna północnego w podziemiu (w pierwszej osi na zachód od prezbiterium) (il. 14). Wyraźnie zarysowana jest
przerwa technologiczna budowy w miejscu strzępi we wnękach na wysokości granicy
sklepionej nawy głównej i kruchty wejściowej, podkreślona różnicą rozpiętości
sklepienia w tym miejscu (il. 15). Zastanawiające jest odchylenie ścian ze strzępiami.
Występujące w tej strefie obustronne wnęki, w tym przebadana komora północna,
sugerują kolejną fazę realizacji fundamentu, tworzącego ryzalit zachodni, wzniesiony
poza obrysem ostatecznej fasady, do którego wtórnie dostawione są pozostałe mury
10 Założenie posiada oś główną o przebiegu odchylonym ku północy od kierunku wschód‒zachód. Dla wygody czytelnika w opisie stosuje się uproszczone określanie kierunków świata, przyjmując jako elewację
północną tę od strony Wisły.
11 Przyjęto obowiązującą policyjną numerację eremów od 1 do 13, oznaczając eremy literą E.
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14. Widok ogólny kościoła dolnego w kierunku
prezbiterium, cezura w posadzce;
fot. D. Śliwińska, 2012
15. Wnęka ze strzępiami (południowa), granica
budowy fundamentów; fot. D. Śliwińska, 2015

16. Odkrywka fundamentowa przy transepcie

południowym, widoczne pierwotne założenie narysu
na łuku odcinkowym; fot. D. Śliwińska, 2016

fundamentowe tej strefy. Ponadto z planów kościoła odczytano kąt pomiędzy kierunkami ścian skośnych wynoszący ok. 1200 (związany z sześciobokiem!), wymagający
interpretacji pierwszego narysu planu. Nowe światło w tym zakresie mogą rzucić
badania strefy fundamentowej prowadzone podczas prac izolacyjnych i badania murów
nadziemi w trakcie remontu elewacji. Pierwsze odkrywki archeologiczne pokazują,
że dla części południowej transeptu narys pierwotnych fundamentów przewidywał
półkoliste zakończenie, co zmienia w sposób zasadniczy postrzeganie pierwotnej
koncepcji planu kościoła (il. 16). Występ zewnętrzny muru fundamentowego skośnej
ściany kaplicy przekątniowej południowo-zachodniej o szerokości ok. 1 m sugeruje, że
kierunek ściany pierwotnego fundamentu mógł być skośny aż do styku z transeptem,
co potwierdza odkrywka od strony kaplicy południowo-wschodniej. Ryzality klatek
schodowych kręconych na loże należałyby zatem do późniejszej koncepcji.
Wyniki odkrywek fundamentowych, rozpoznanie przewiązań strefy fundamentowej w części zachodniej z proponowanym rozwarstwieniem oraz charakterystyczne
cezury, związane ze strefą podziemi, pokazują il. 17 i 18.
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D.Śliwińska, 2016

17. Rzut podziemi kościoła z pokazaniem
rozpoznania węzłów w komorze północnej
i wnękach ze strzępiami oraz naniesionymi
wynikami odkrywek fundamentowych.
Rozwarstwienie murów w ryzalicie
północnym, skala 1 : 250; rys. D. Śliwińska

KOŚCIÓŁ POKAMEDULSKI
PW NIEPOKALANEGO
POCZĘCIA NMP NA
BIELANACH W WARSZAWIE
RZUT PODZIEMI		
skala 1 : 250
PRZEWIĄZANIA MURÓW,
ROZWARSTWIENIE, ODKRYWKI
FUNDAMENTOWE

D.Śliwińska, 2016

FAZA I

ODKRYWKI FUNDAMENTÓW

INWENTARYZACJA Z ROZPOZNANIEM WĘZŁÓW

FAZA II
D.Śliwińska, 2016

HIPOTETYCZNY PRZEBIEG MURÓW

FAZA III

FAZA I
FAZA II
FAZA III

D.Śliwińska, 2016

NIEM WĘZŁÓW
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KOŚCIÓŁ POKAMEDULSKI
PW NIEPOKALANEGO
POCZĘCIA NMP
NA BIELANACH
W WARSZAWIE
RZUT PODZIEMI		
skala 1 : 250

D.Śliwińska, 2016

D.Śliwińska, 2016

D.Śliwińska, 2016

ODKRYWKI FUNDAMENTÓW

REGULARNOŚĆ UKŁADU MURÓW OPRATA NA SZEŚCIOBOKU

INWENTARYZACJA Z ROZPOZNANIEM WĘZŁÓW

SPŁASZCZONY OŚMIOBOK NARYSU PRZYZIEMIA
OPARY NA KIERUNKACH WYNIKAJĄCYCH Z SZEŚCIOBOKU

HIPOTETYCZNY PRZEBIEG MURÓW FUNDAMENTOWYCH
WG WCZEŚNIEJSZYCH KONCEPCJI BUDOWY KOŚCIOŁA

CEZURY - WYZNACZAJĄCE KOLEJNE FAZY
REALIZACJI FUNDAMENTÓW
HIPOTETYCZNY OBRYS FUNDAMENTÓW WIEŻ - WZNIESIONYCH
ORAZ PLANOWANYCH W RYZALICIE ZACHODNIM

FAZA III

FAZA II
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FAZA I

MIEJSCA WSKAZANYCH W TEKŚCIE
CEZUR NA ELEWACJACH

FAZA III

FAZA II

FAZA I

D.Śliwińska, 2016

18. Rzut podziemi i przyziemi kościoła
z pokazaniem charakterystycznych cezur,
skala 1 : 250; rys. D. Śliwińska
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HIPOTETYCZNY PRZEBIEG MURÓW FUNDAMENTOWYCH
WG WCZEŚNIEJSZYCH KONCEPCJI BUDOWY KOŚCIOŁA

CEZURY - WYZNACZAJĄCE KOLEJNE FAZY
REALIZACJI FUNDAMENTÓW

SPŁASZCZONY OŚMIOBOK NARYSU PRZYZIEMIA
OPARY NA KIERUNKACH WYNIKAJĄCYCH Z SZEŚCIOBOKU

REGULARNOŚĆ UKŁADU MURÓW OPRATA NA SZEŚCIOBOKU

D.Śliwińska, 2016

KOŚCIÓŁ POKAMEDULSKI
PW NIEPOKALANEGO
POCZĘCIA NMP
NA BIELANACH
W WARSZAWIE
RZUT PRZYZIEMIA		
skala 1 : 250

INWENTARYZACJA Z ROZPOZNANIEM WĘZŁÓW

ODKRYWKI FUNDAMENTÓW

D.Śliwińska, 2016
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19a. 19b Styk
gzymsów o różnym
profilowaniu,
połączenie części
prezbiterialnej, tzw.
dobudówek z wieżami,
strona północna
i południowa;
fot. D. Śliwińska, 2015

Z widocznym rozwarstwieniem mamy również do czynienia w elewacji, gdzie
różnice profili i poziomów gzymsów bocznych dobudówek części wschodniej i wież
mogą oznaczać, iż wieże trwały w stanie surowym do czasu wykończenia części
nawowej i zostały wraz z nią zunifikowane (il. 19a, 19b). Przeczy temu jednak jednakowe profilowanie gzymsu koronującego elewacje boczne nad prezbiterium, drugą
kondygnacją wież i częścią nawową. Profilowanie okien wieży i okna w elewacji
wschodniej prezbiterium pokazuje wcześniejszy detal opaski z półwałkiem i uskokiem
niż opaski okien górnej części elewacji korpusu nawowego. Bardziej filigranowy od
części prezbiterialnej detal górnych kondygnacji wież może sugerować ich późniejsze
podwyższenie lub oprawę tynkarsko-kamieniarską realizowaną z wystrojem nawy –
jednak stwierdzenie tego z całą pewnością wymaga badań struktury muru.
Wprowadzenie sztukatorskiej dekoracji ramion transeptu o detalu jak na fasadzie,
jedynie na partii wysuniętej poza lico klatek schodowych przy kaplicach, również
może sugerować zmianę pierwotnego programu i planu części nawowej. Wspomniane
przesunięcie murów ścisłej klauzury na styku z nawą poprzeczną oraz znaczne pocienienie murów zewnętrznych zamykających transept świadczą – w świetle odkrytego
półkolistego zarysu pierwotnego fundamentu – o zmianie koncepcji budowy nawy
w tym rejonie.
Najpełniejszy i najstarszy opis kościoła zawierają protokoły z 1865 r.12: „Kościół
massiv murowany z cegły palonej w połowie dachówką karpiówką, a w drugiej połowie blachą żelazną na czerwono malowaną kryty, ma 2 wieże wyniesione w środku nad
prezbiterjum w jednej są dwa dzwony zegarowe, a w drugiej dwa dzwony duże i trzeci
sygnaturka […] od zachodu są wielkie drzwi dębowe podwójne na ośmiu zawiasach
z zamkiem i kluczem, drągiem od Kościoła zakładane, przy samym wchodzie jest krata
drewniana […] po bokach […] kościoła blisko prezbiterium z zewnątrz Eremu, jest
12 AGAD, zb. 190, Centralne Władze Wyznaniowe, sygn. 878, Dieło o sztatnom monastyrie..., Opisanie
Kościoła i wszystkich budowli znajdujących się przy klasztorze X.X. Kamedułów na Bielanach pod Warszawą z 16/28 sierpnia 1865 r.
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znowu dwoje drzwi dębowych wchodowych i podwójnych o 4 zawiasach z zamkami
i kluczami, sufit sklepiony z cegły, posadzka w całym kościele taflami marmurowymi
w tafle siwe i białe ułożona, a przy wchodzie od wielkich drzwi z cegły, wewnątrz są
ławki i skoble, okien większych jest ośm, mniejszych siedem w górze urządzonych.
Wewnątrz kościoła jest po prawej stronie zakrystya cegłą spód wyłożony, po lewej zaś
stronie kaplica Kapitularz zwana, w której posadzka z cegły, okien w drobne szyby
trzy, nad Kaplicą tą jest Biblioteka”.
Mimo zniszczeń wojennych zachował się wystrój wewnętrzny kościoła i wyposażenie ruchome, którego opis i badanie pozostawiamy historykom sztuki.
Układ funkcjonalny kościoła klasztornego obejmował wyraźny podział na część
chórową (prezbiterium) poprzez wydzielenie jej ołtarzem głównym, którego jedyne
przedstawienie zawiera inwentaryzacja Hinza z 1883 r.13 Jednocześnie z zapisów protokołów dziewiętnastowiecznych wiemy, że był to „ołtarz wielki z drzewa dębowego
z ozdobnym obramieniem, przy którym są różne i różnych świętych relikwie”14.
Kościół zakonny nie posiadał empory muzycznej.
Posadzka w kruchcie zachodniej, opisana w dokumentach z 1865 r. jako ceglana15,
według ikonografii po 1911 r. (istnieje już empora muzyczna)16 została wymieniona
w 1885 r. na mozaikową lub kamienną z ciemnym dwupasmowym fryzem, rozetą centralną i datą w rombie w przejściu z kruchty do nawy. Posadzka ta nie zachowała się.
Pierwsze poważne zmiany funkcjonalne przeprowadzono w czasie adaptacji na
kościół parafialny w latach 1907–1911. Objęły one rozebranie ołtarza głównego wydzielającego chór zakonny, przy czym relikwiarze zachowano i umieszczono w prezbiterium. Kwestią otwartą pozostaje, czy ołtarz został przeniesiony, np. fragmentarycznie
wraz z ostatnimi kamedułami do Nowego Miasta bądź do innych kościołów parafialnych Warszawy (kościół wawrzyszewski w parafii bielańskiej był na to za mały), czy
też później do domów zakonnych lub kościołów Zgromadzenia Księży Marianów.
Nie jest też całkiem jasne, czy nastąpiła wtedy zmiana programowa ołtarza na ścianie wschodniej prezbiterium. Według zapisów inwentarza z roku 1865 „chór do odprawiania pacierzy zakonnych, w którym umieszczona jest figura gipsowa Najświętszej
Maryi Panny Niepokalanego Poczęcia w murze wyżej okna ustawiona. W chórze tym
są dwie mensy do odprawiania Mszów Świętych, po obydwu zaś stronach chóru są
ławki z 14ma stalami [miejsc w stallach jest 16]”. Sprzeczna z tym zapisem jest informacja źródeł publikowanych17, iż w czasie prac adaptacyjnych zmianie uległ wystrój
dawnego ołtarza chórowego, zmienionego w ołtarz główny, gdy „rzeźba z kości słoniowej wyobrażająca obnażenie Chrystusa z szat przez oprawców” lub (według innych
13 Pomiar kościoła oo. kamedułów na Bielanach pod Warszawą Jana Hinza z 1883 r., Przecięcie poprzeczne,
w: Hinz 1889, tabl. XLIV (w Zbiorach Specjalnych PW).
14 AGAD, zb. 190, Centralne Władze Wyznaniowe, sygn. 878, Dieło o sztatnom monastyrie…, Pismo Gubernatora Warszawskiego do Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu z 9/21 października 1865 r., Protokół subfol 62 do 64 opisu aparatów i sprzętów kościelnych znajdujących się w kościele XX Kamedułów
w Bielanach z 25 sierpnia/6 września 1865 r.
15 Ibidem, Opisanie Kościoła i wszystkich budowli…
16 Fotografia archiwalna ze zbiorów IS PAN, Warszawa, sygn. 0000007575.
17 Janocha 2012, s. 35.
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20a. 20b Płytki

z inskrypcjami
z oryginalnej posadzki
kościoła wmurowane
w ściany nawy
i krucht;
fot. D. Śliwińska, 2015

21a. Sklepienie

żaglaste nawy widok
od strony poddasza

21b. Sklepienie

kolebkowe nad
transeptem
południowym,
detal ściągu;
fot. D. Śliwińska, 2016

źródeł), figura Chrystusa Biczowanego18 została wymieniona na figurę Matki Boskiej
Niepokalanego Poczęcia. Zapewne zmiana ta musiała nastąpić wcześniej, np. podczas
remontu w połowie XIX w. W inwentaryzacji Hinza z 1883 r. widnieje figura trudna
do rozpoznania (generalnie rysunek Hinza w odniesieniu do figur jest dość swobodną
interpretacją formy), ale w tej samej pozie co obecna figura Maryi.
Zmiany adaptacyjne na pewno objęły budowę empory muzycznej wraz ze
stalowymi schodami kręconymi, nieco później wprowadzenie kraty pod emporą
(początkowo bezpośrednio za drzwiami głównymi), wzniesienie ambony (obecnie niezachowana) na prawym filarze nawy, wydzielenie drzwiami krucht bocznych i aneksów bocznych kruchty zachodniej od nawy. Obecna posadzka w kościele, kapitularzu
i zakrystii pochodzi z początku lat dziewięćdziesiątych XX w., kiedy oryginalną, choć
znacznie uszkodzoną posadzkę wymieniono na marmur włoski, niezachowujący kolorystyki ani wymiaru płyt historycznej posadzki „wazowskiej”. Zachowały się trzy oryginalne płytki z wapienia zbitego (olandzkiego?) z inskrypcjami, wmurowane w ściany
18 Brykowska 1982a, s. 63.
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22a. Więźba
powojenna nad nawą
główną – widok
w kierunku kruchty
22b. Więźba
powojenna nad
północnym transeptem,
ciesielskie znaki
montażowe;
fot. D. Śliwińska, 2016

kościoła (w transepcie prawym płytka z napisem „Zalecamy Pobo / żnym Modlitwõ 23. Więźba nad kaplicą
/ Pewnego grzesznika / Zdrowas Marya / J(F lub T).1769 A” i geometrycznym rytym przekątniową
południowo-zachodnią
fryzem; w kruchcie pod prawą wieżą oraz w wejściu głównym również po prawej z zachowanymi
elementami
stronie płytki z inicjałami „A.F/ C S /ANO 1773”) (il. 20a, 20b).
oryginalnymi;
W czasie wojny zniszczeniu uległo sklepienie nad biblioteką (odtworzone), a miej- fot. D. Śliwińska, 2012
scowym naprawom poddano sklepienie żaglaste nawy oraz gurt południowy transeptu.
24b Drzwi
Sklepienie widoczne od strony poddasza posiada w nawach bocznych ściągi metalowe 24a.
w części prezbiterialnej:
(il. 21a, 21b). Zniszczeniu uległy więźby dachowe kościoła, obecnie w większości a. drzwi do zakrystii
powojenne (il. 22a, 22b), z wyjątkiem więźb nad dwiema południowymi kaplicami widok ogólny, b. drzwi
do kapitularza,
przekątniowymi; dla zachodniej dendrochronologiczne datowanie ścinki wskazuje na widoczne okucia;
fot. D. Śliwińska, 2012,
czas pomiędzy rokiem 1739 a 180519 (il. 23).
2016
Zachowały się oryginalne intarsjowane drzwi części prezbiterialnej, z kutymi
zawiasami hakowymi (il. 24a, 24b), płycinowe drzwi rokokowe ołtarzy bocznych,
19 Badania dendrochronologiczne drewna budowlanego z dawnego kościoła oo. Kamedułów na Bielanach
w Warszawie wykonane na zlecenie Stołecznego Konserwatora Zabytków, prof. dr hab. T. Ważny, mgr
E. Okoń, Toruń 2008.
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25a. 25b Drzwi
zabudowy ołtarzy
bocznych, m.in.
prowadzące do
podziemi, widok ogólny
i detal zawias;
fot. D. Śliwińska, 2012,
2016
26a. 26b Drzwi

w tym drzwi zejściowych do kościoła
dolnego (il. 25a, 25b) i klatek schodowych
na loże – deskowe ze szpungą na zawiasach
hakowych esowych (il. 26a, 26b), oraz pięknie snycersko zdobione rokokowe drzwi
główne, płycinowe z zawiasami hakowymi
i chowaną w otwory w murze drewnianą
sztabą zabezpieczającą przed wyważeniem
(il. 27a, 27b), W skarbcu i bibliotece występują drzwi wewnętrzne, czteropłycinowe
o ramie w formie krzyża.
Nie zachowała się oryginalna stolarka
okienna. W części prezbiterialnej były to
okna w formie czterokwaterowych z krzyżem, szklonych w ołowiu, z podziałem
pokazanym w inwentaryzacji z 1942 r.20
W okresie powojennym zamiast szklenia
w ołowiu wprowadzono drewniane szczebliny naklejane na skrzydła zewnętrzne oraz
wewnętrzne skrzydła bez podziału. Okna
nawy o charakterystycznym zdwojeniu –
dołem okno z odcinkowym nadprożem,
a górą okno o wykroju ornatowym – są
zasadniczo oknami wymienionymi podczas
remontów. Dwa okna dolne otwierane
w przęśle kruchty posiadają okucia narożne,
zawiasy hakowe, kółeczka chwytne i obartle – kute z ozdobnym opracowaniem krawędzi i wypukłościami (il. 28a–c). Okna
pochodzą zapewne z okresu adaptacji na kościół parafialny lub działalności marianów
w latach dwudziestych XX w. Pozostałe okna nawy są krosnowe, stałe lub półstałe,
nieotwierane ze względu na ich lokalizację powyżej ołtarzy i w przestrzeni poddaszy
kaplic przekątniowych, i są oknami wtórnymi. Oculus i okna owalne w szczytach transeptu są bezsprzecznie powojenne. W zakrystii zachowały się dość nietypowe powojenne okna o podziale naśladującym historyczny, ale wykonane jako okna zespolone
uchylno-odchylne (il. 29).
Główna konstrukcja ślusarki okien górnych nawy pochodzi prawdopodobnie
z połowy XIX w., choć fotografia z 1906 r.21 pokazuje w poszczególnych kwaterach
okna fasady dwa różne podziały szklenia (na sześć i na dziewięć tafli), inne niż obecne

deskowe ze szpungą na
schody do loży
południowo-zachodniej, 20 Inwentaryzacja Kościoła, 1942, Zarząd Miejski w m. Warszawie, Wydział Techniczny, Referat inwentawidok od strony klatki
ryzacji Zabytków, pomiar VII 1942, Archiwum Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury
schodowej. Detal
Politechniki Warszawskiej.
zawiasy hakowej esowej
z kutymi gwoździami; 21 Zieliński 2015, s. 260; fotografia portalu fasady w 1906 r. Cz. Kleczeńskiego przedstawia w zasadniczym
fot. D. Śliwińska, 2016
podziale okna różne sposoby podziału szczeblinami, z których żaden nie jest zgodny z podziałem obecnym.
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(na dwanaście tafli) – co może świadczyć zarówno o wymianie okien górnych w fazie 27a. 27b Drzwi główne
kościoła, detal
przekształcania świątyni w kościół parafialny lub jedynie o zmianie formy szklenia do
snycerski, widok od
kwater, gdyż podział zasadniczy pozostał bez zmian. Osadzenie okna frontowego zewnątrz, detal zawias
w murze pomiędzy ościeżami zewnętrznym i wewnętrznym (okno jest wyższe od i sztaby od strony
wewnętrznej;
świateł tych otworów i dosłownie wciśnięte pomiędzy mury), z pozostawieniem fot. D. Śliwińska, 2012,
wykroju okna z łukiem odcinkowym od strony nawy (o niższym nadprożu, widocz- 2016
nym od zewnątrz w świetle okna) sugeruje zmianę koncepcji opracowania fasady przy
potrzebie zachowania jednolitego wystroju wnętrza. W jej datowaniu pomóc może
szczegółowe badanie ślusarki z poziomu rusztowań. Pewne zmiany w podziale szklenia
pojawiły się bowiem w okresie adaptacji kościoła dla potrzeb parafialnych (il. 30a, 30b).
Zachowały się oryginalne schody drewniane, wachlarzowe, na planie półelipsy,
prowadzące do podziemi w skrzydłach transeptu za ołtarzami bocznymi, ze stropnicami
z bali dębowych o profilowanym nosku (w trakcie prac konserwatorskich) (il. 31a–c).
Badania prowadzone podczas trwającej w bieżącym roku konserwacji pokazują, że
narys murów stanowiących oprawę klatek schodowych był korygowany, szczególnie
w strefie zejściowej, i posiada dwie fazy użytkowe (wcześniejsza również tynkowana
28a-c Okno nawy głównej w przęśle empory muzycznej, dolne o łuku
odcinkowym, detal zawiasy hakowej kątowej, obartli i kółeczka chwytnego;
fot. D. Śliwińska, 2016

211

OKNO NAWA - EMPORA MUZYCZNA

OKNO ZAKRYSTIA

PRZEKRÓJ

PRZEKRÓJ

WIDOK OD WNĘTRZA

WIDOK OD WNĘTRZA

RZUT

WIDOK OD ZEWNĄTRZ

J.Rembiewska, 2016

RZUT

29. Stolarka okien

kościoła, 1) okno
w kościele, 2) okno
zespolone w zakrystii,
skala 1 : 50;
rys J. Rembiewska

i pobielona)22. Prawdopodobnie późniejsze przemurowanie wynikało z potrzeby
opłaszczowania dla wykonania sklepienia klatek schodów za ołtarzami. Zachowały
się również dwie klatki schodowe, kręcone, o drewnianych stopniach opartych na
środkowym słupie (stan awaryjny), prowadzące do lóż i na poziom więźby dachowej
południowych naw bocznych (il. 32), ze wspomnianą już zachowaną oryginalną
więźbą.
Kościół nie przeszedł badań na obecność warstw malarskich, sklepienia kapitularza
kryją wspomniane w literaturze polichromie23; malowane lub intarsjowane (jak drzwi
w części prezbiterialnej) mogą być stalle w chórze klasztornym. Zdjęcia okupacyjne
zniszczeń sklepienia żaglastego sugerują brak malarstwa na sklepieniu24.
W obrębie kościoła dolnego należy zwrócić uwagę na sklepienia krzyżowe
z opracowaniem szwów z noskiem (jak w eremach i oficynie gospodarczej) oraz
posiadające pod prezbiterium opory z charakterystyczną łezką (il. 33). Posadzka ceglana
22 Badania architektoniczne towarzyszące konserwacji schodów w obrębie transeptu południowego i północnego prowadzone na zlecenie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, aut.: arch. D. Śliwińska,
badania archeologiczne dr W. Pela.
23 Brykowska 1982, s. 68, 70.
24 Fotografia archiwalna ze zbiorów IS PAN, sygn. 0000041742, Warszawa, Bielany, fot. E. Kozłowska.
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30a. Okno ślusarskie
w fasadzie

30b. Okno ślusarskie
nawy głównej;
fot. D. Śliwińska, 2015

31a-c. Schody
zejściowe do kościoła
dolnego w transepcie
północnym, widok
z kościoła, detal
stopnic, detal osadzenia
w murze i konstrukcji
w widoku od spodu
(stan przed
konserwacją);
fot. D. Śliwińska, 2012

podziemi wyznacza prawdopodobną cezurę pomiędzy pierwszym etapem budowy
korpusu wschodniego kościoła a nawą (oryginalność użytej cegły należy potwierdzić
w badaniach) (il. 34). Lokalnie występująca cegła sygnowana literą C z szeryfami jest
identyczna z cegłą użytą w wysadzonym schronie podwalni Fortu P-Parysów (Bema)
z lat 1886–1890. W wejściu do krypty północnej występują płytki ceglane posadzkowe
kwadratowe – być może jest to najstarszy fragment posadzki. Charakterystyczne
„rybki” w sklepieniu nadproża oraz wielkość ościeży okna wschodniego w osi podziemi
świadczą o pierwotnym większym otworze, zapewne z dwuskrzydłowymi drzwiami
(prawdopodobnie zejście dla konduktu pogrzebowego w pierwszej fazie budowy)
(il. 35).
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32. Schody kręcone
drewniane oryginalne,
na poziom loży
południowo-zachodniej
i na więźbę nad kaplicą
przekątniową;
fot. D. Śliwińska, 2016
33. Detal spływu

sklepienia w części
prezbiterialnej kościoła
dolnego;
fot. D. Śliwińska, 2016

34. Posadzka ceglana
w części prezbiterialnej
kościoła dolnego;
fot. D. Śliwińska, 2016
35. Okno w osi
prezbiterium
w poziomie podziemi,
widoczne „rybki”
sugerujące pierwotne
dwuskrzydłowe okno
lub drzwi zejściowe do
podziemi;
fot. D. Śliwińska, 2015
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Oryginalne są kamedulskie krypty grobowe o polichromowanych, prostych
drzwiach deskowych ze szpungami, na zawiasach hakowych esowych (il. 36).
Polichromie na drzwiach północnych przedstawiają czaszki z piszczelami, poniżej których są insygnia hierarchii kościelnej (tiara, kapelusz kardynalski, infuły) oraz liczby 38
i 37 (il. 37), na drzwiach południowych ‒ w tym samym układzie pod dwiema parami
czaszek cztery różne korony królewskie oraz liczby 19 i 21 (il. 38) (czyżby odnosiły się
do napisu w przeciwnej krypcie z księgi Hioba 19, 21?)25. Zachowane są ślady malowanej łacińskiej sentencji na murze nad wejściem do krypty południowej oraz napisy na
katakumbach (najstarsze w krypcie północnej z 1745‒1797; w krypcie południowej po
niedawnej konserwacji) (il. 39). Ponadto w południowej krypcie widnieje sentencja
pisana po polsku, a ślady podobnej przebijają w krypcie północnej na ścianie graniczącej z prezbiterium.
W obszarze kościoła dolnego w 2002 r. przeprowadzono adaptację do potrzeb
piwnicy artystycznej, część pierwotnych wnęk fundamentowych została zamurowana,
wykonano fragmentarycznie ujednolicające tynki oraz tynki renowacyjne w części
zachodniej pod kruchtą. Przeprowadzono badania sondażowe pod kątem malarstwa ściennego, odkryte napisy nie tłumaczą pierwotnego programu użytkowego

25 Janocha 2004, s. 42.
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36. Drzwi krypty północnej, widok

z wnętrza z detalem zawiasów esowych,
dołem widoczne kwadratowe płytki
posadzkowe; fot. D. Śliwińska, 2015

37. Drzwi krypty północnej, widok od

prezbiterium. W wejściu widoczne płytki
ceglane kwadratowe, prawdopodobnie
najstarsza forma posadzki w podziemiach
kościoła; fot. D. Śliwińska, 2016

38. Drzwi krypty południowej, widok

od prezbiterium; fot. D. Śliwińska, 2015

39. Katakumby kamedulskie w krypcie
południowej, tablice po renowacji;
fot. D. Śliwińska, 2015

podziemi (napisy pamiątkowe, akty wandalizmu z wielu epok, wiele dat z okresu po
1800, szczególnie 1870‒1886)26.
W elewacjach kościoła zachowany jest piękny wystrój kamieniarski fasady (il.
40a, 40b) oraz spójny z nim sztukatorski (il. 40c), występujący również na ramionach
transeptu. Detale kamieniarskie posiadają zachowaną powierzchnię autorską. Obróbka
elementów rzeźbiarskich (ryflowane kapitele, gładkie wazy) oraz ciosanych wolut
fasady różni się od sposobu opracowania powierzchni płaskich, takich jak cokół
kościoła (zapewne wykonany nie wcześniej niż przy ukończeniu budowy), posiadający
zarówno na części nawowej, jak i wcześniejszej prezbiterialnej taką samą obróbkę
groszkowaną ze szlakiem.
26 Badania sondażowe firma Revita Art Krystyna Wadzyńska, luty 2016.
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40a–c. Detal kapiteli

porządku wielkiego
fasady; a–b. detal
kapiteli – w kamieniu
na fasadzie;
c. w narzucie – na
ramionach transeptu;
fot. D. Śliwińska, 2015

41a. Oryginalna gładź
barwna na detalach
sztukatorskich ponad
portalem, nawiązująca
do kolorystyki detalu
kamiennego (naturalny
kolor kamienia
widoczny pod obróbka
blacharską);
fot. D. Śliwińska, 2015

Tynki elewacji w znacznym stopniu wymieniono na cementowo-wapienne, całość
pokryto unifikująca gładzią cementową, pod którą zachowane są fragmentarycznie
oryginalne tynki wapienne o ciepłej białej barwie oraz pierwotne barwne opracowanie
detali sztukatorskich w postaci różowej gładzi mineralnej z malowaną ugrową marmoryzacją. Z badań27 wynika, że dekoracje sztukatorskie były uzupełnieniem kamieniarki
i kolorystycznie miały do niej nawiązywać (il. 41a).
Uzupełnienie wystroju fasady stanowią dwie figury św. Benedykta i św. Romualda
– wykonane w drewnie (obecnie w trakcie prac konserwatorskich), również pierwotnie
pokryte barwną marmoryzacją w kolorystyce kamienia (il. 41b, 41c).
Wieże kościoła posiadają wymienione hełmy (po raz pierwszy w fazie adaptacji
na kościół parafialny i ponownie, gdy zostały odtworzone po wojnie), nowe stropy
żelbetowe i konstrukcję pod dzwony.
Nie zachowała się figura Maryi ze zwieńczenia fasady (ani barokowa – widoczna
w inwentaryzacji Hinza, ani późniejsza z lat 1907‒1911, zachowana jeszcze na fotografiach z 1953 r.)28; natomiast oryginalne jest zwieńczenie szczytu wschodniego w postaci
kamiennego trimontium z krzyżem i koroną. Nie badano oryginalności krzyży na
wieżach.
27 Badania stratygraficzne elewacji kościoła firma Revita Art Krystyna Wadzyńska, 2015.
28 Pomiar kościoła oo. kamedułów na Bielanach pod Warszawą Jana Hinza z 1883, w: Hinz 1889, tabl. XLI
(w Zbiorach Specjalnych PW); a także liczne fotografie fasady z lat 1914‒1920 i fotografie z 1953 r. A. Duszka opublikowane w: Janocha 2004.
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41b–c. Drewniana

figura św. Benedykta
i św. Romualda;
b. strona lewa
(północna) fasady;
c. strona prawa
(południowa) fasady;
fot. D. Śliwińska, 2011

Ciekawostkę stanowi fakt, iż kościół na Bielanach był punktem tzw. II rzędu sieci
triangulacyjnej pomiaru geodezyjnego Lindleyów w latach 1883‒191529.

domki eremickie
Domki pustelnicze rozwiązane były na jednakowym schemacie rzutu czterech
pomieszczeń po obu stronach sklepionej sieni: od południa cela z dostępnym w amfiladzie schowaniem (sypialnią/pracownią), wyposażona w urządzenie grzewcze (kominek
z piecem na styku celi i sypialni), od północy kolejno wąska kaplica i drewutnia na
planie zbliżonym do kwadratu z ustępem w osi okna od północy. Na południowej ścianie cel znajdowała się duża, przesklepiona odcinkowo wnęka ścienna pełniąca funkcję
szafy.
Sień posiadała zasadniczo trójprzęsłowe sklepienie krzyżowe, cela i sypialnia ‒
stropy belkowe nagie, kaplica ‒ sklepienie kolebkowe z poprzecznym przęsłem w osi
okna, drewutnia ‒ niespotykane sklepienie klasztorne zamknięte o łukach koszowych,
z dwiema lunetami na łukach pełnych w każdym z naroży. Przyjęte rozwiązanie jest
trudne do wytłumaczenia w stosunku do funkcji pomieszczenia, poza samym ogniochronnym znaczeniem sklepienia. Jego ukształtowanie ma znaczenie dla zniesienia sił
rozporowych na ściany obwodowe pomieszczenia, ale aspekt ten wydaje się bez znaczenia przy grubości ścian ok. 64 cm i małej rozpiętości pomieszczenia (poniżej 4 m).
Kaplice wyposażone były w ołtarze na ścianie północnej, zapewne w oprawie
sztukatorskiej, jak przedstawiony na fotografii ze zbiorów Z. Marcinkowskiego z lat
29 Plany Warszawy Lindleya za: www.warszawa1939.pl (dostęp: 30 VIII 2016).
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42. Schemat rzutu typowego
układu pierwotnego eremu ze
schematem sklepień, skala 1 : 200;
oprac. D. Śliwińska

dwudziestych XX w.30 Ostatni taki ołtarz wspomina zapis z 1959 r. w Zielonej Karcie
eremu E1. Istnienie reliktów gipsowej oprawy ołtarza na ścianie północnej kaplicy
potwierdza lokator eremu, pamiętający wykonanie zabezpieczenia i zabudowę szafy
w celu ochrony ołtarza (wobec braku środków na jego konserwację). Informację tę
będzie można potwierdzić przy okazji remontu obiektu.
30 Zieliński 2015, s. 267. Rokokowy ołtarz w jednym z eremitoriów lat 20. XX w. w: Zbiory Z. Marcinkowskiego.
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43. Eremy, rzuty poziom przyziemi,
rozwarstwienie, skala 1 : 250;
oprac. D. Śliwińska

NUMERACJA EREMÓW
NR POM.
SIEŃ,

CELA,

SCHOWANIE,

DREWUTNIA,

MURY ORYGINALNE

KAPLICA

MURY
OGRODZEŃ

WTÓRNE ŚCIANKI / PRZEMUROWANIA
WTÓRNE PRZEBICIA / WYKUCIA
SKLEPIENIA ORYGINALNE
STROPY / BELKI ORYGINALNE
STROPY WYMIENIONE W OKRESIE
KONSERWACJI Z LAT 20.XX w. (?)
DETALE / WNĘKI ORYGINALNE
DETALE/STOLARKA Z LAT 20. XX w.
OBIEKTY WTÓRNE
MURY NIEZACHOWANE

D.Śliwińska, 2016
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44. Eremy, rzuty poziom piwnic,

rozwarstwienie, skala 1 : 250; oprac.
D. Śliwińska

NUMERACJA EREMÓW
MURY ORYGINALNE
ZARYS PARTERU
WTÓRNE ŚCIANKI / PRZEMUROWANIA
SKLEPIENIA ORYGINALNE

D.Śliwińska, 2016

221

222

zespół zabudowy eremitorium oo. kamedułów na bielanach

45. Eremy, przekroje poprzeczne,
rozwarstwienie, skala 1 : 250;
oprac. D. Śliwińska

NUMERACJA EREMÓW
NR POM.
SIEŃ,

CELA,

SCHOWANIE,

DREWUTNIA,

KAPLICA

PRZEKRÓJ
WTÓRNE ŚCIANKI / PRZEMUROWANIA
WIĘŹBA ODTWORZONA Z DETALAMI
WIĘŹBA Z ZACHOWANYMI EL. ORYGINALNYMI
PIWNICE ORYGINALNE
STROPY Z ELEMENTAMI ORYGINALNYMI
PIWNICE POGŁEBIONE (?)
WYMIANA SKLEPIEŃ NA STROPY
OBIEKTY WTÓRNE
DETALE ORYGINALNE

D.Śliwińska, 2016
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Według planu Kaliszewskiego okna w elewacji wejściowej były szersze od okien
w elewacji południowej i okna przy ustępie od północy, okno sieni było bardzo wąskie,
okna osadzone były za węgarkiem. Wejście stanowił portal kamienny z nadświetlem,
zawierający w większości domków inskrypcję fundacyjną, czasem herb ponad nadświetlem. Domki posiadały gzymsy ciągnione, w szczytach również kamienne kartusze
herbowe. Występowało zróżnicowanie formy dachu na dwu- i czterospadowe. Eremy
posiadały podpiwniczenia zasadniczo pod drewutnią i kaplicą.
Schemat rzutu typowego układu pierwotnego wraz ze schematem sklepień prezentuje il. 42. Zakres zachowania oryginalnych murów, sklepień, stropów, detali, więźb
i piwnic pokazują il. 43, 44 i 45.
Zgodnie z opisem eremu E1 z 1865 r.31 jest to: „Domek mieszkalny Zakonnika,
massiv z cegły palonej murowany, o jednej stancyi i alkierzyku, gdzie na drugiej stronie znajduje się sienią przedzielona kapliczka i składzik mały na drewno, dach kryty
dachówką holenderką. / Przy domu tym znajduje się okien 4 szybowych większych za
kratami żelaznymi 4 [po dwa w elewacji południowej i wschodniej], zaś mniejszych
3, powyżej nad murem [chodzi o naświetle drzwi wejściowych, górne okno w sieni
oraz wysoko umieszczone okienko nad dawnym ustępem w drewutni], drzwi stolarskiej roboty 5, na żelaznych zawiasach. 4 z zamkami i kluczami a jedne z klamką
[do schowania?], sufity trzcinowane na wapno, podłogi z tarcic. Przy domku tym jest
mały ogródek obwiedziony murem z cegły palonej z okapem z dachówki holenderki,
drzwiczki z desek na zawiasach z kluczem i zamkiem oraz drugi ogródek osztachetowany z furtką na żelaznych zawiasach z zamkiem i kluczem”. Pozostałe domki są
podobne, jedyną różnicą jest to, że nie posiadają drugiego ogródka.
Wszystkie udokumentowane murowane eremy w liczbie 13 wraz z charakterystycznymi murami ogródków zachowały się do naszych czasów. Wielkość budynków
waha się od 7,65‒7,86 × 10,04‒11,20 m dla eremów z pierwszej fazy budowlanej do
7,80 × 11,25-11,36 m dla nieco późniejszych E1 i E13. Przy zastosowaniu pomiaru w łokciach staropolskich32 otrzymujemy widoczną prawidłowość – domki posiadają wymiar
13 na 19 łokci (z nieznacznym niedomiarem długości wynoszącym od 12 do 20 cm
dla domków E2‒E5, E7‒E8 i E12). Znacznie późniejszy erem E6 (1733), nieco szerszy,
o wymiarach 8,50 × 11,10 m (w łokciach: 14 × 19, z niedomiarem ok. 20 cm), ma inną
proporcję pomieszczeń i szerszy trakt kaplicy.
Szerokości ogródków wynoszą dla szeregów pierwszego, drugiego i czwartego
(licząc od kościoła) ok. 9,80 m, tj. 161/3 łokcia, a w przypadku pomiaru z murem tylnym – 17 łokci. (z pewnymi różnicami dla domku wolno stojącego E1 – 9,26 oraz
skrajnych wschodnich domków pierwszej fazy budowlanej E5, E 8 i E12 ‒ od 9,50 do
10 m, zaś E3 i E7 mają wtórnie spłycone ogródki do 6,40 i 5,60 m). Szereg trzeci ma
ogródki węższe, o szerokości w świetle ok. 8 m, tj. 131/3 łokcia i mniejszej liczbie wnęk
w murach granicznych (po trzy zamiast po cztery). Część murów zewnętrznych została
przebudowana ze względu na zniszczenia, w eremach E3 i E6 nastąpiła zmiana zarysu
31 AGAD, zb. 190, Centralne Władze Wyznaniowe, sygn. 878, Dieło o sztatnom monastyrie, Opisanie Kościoła i wszystkich budowli…
32 Łokieć staropolski = 59,6 cm.
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46. Widok eremu E12,
stan w 1959;
z Zielonej karty
w archiwum NID

zewnętrznego murów od strony wschodniej, a w E13 wyburzenie
muru wschodniego. Z analizy układu murków wydzielających ogródki
przy eremach wynika, że zasadniczo mamy do czynienia z murami
zachowanymi, choć powojenny projekt remontu eremu E2 wspomina
o przemurowaniach, a w eremach E1 i E9 ponadto o wzniesieniu części
murów na nowym fundamencie, co potwierdza np. inny układ wnęk
w E1 (trzy zamiast czterech, brak wnęk w murze wschodnim), w E11
przemurowania dotyczyły zlasowanej górnej części murów. W latach
sześćdziesiątych XX w. wzniesiono nowe zabudowania gospodarcze
przy E13, likwidując mur poprzeczny łączący z eremem E8. W eremach
E1 i E13 „prostowano” mury południowe. Mury północne domków
w rzędzie północnym otrzymały wtórne furtki zapewne na przełomie
XIX i XX w. (Kaliszewski nie odnotował ich na swoim planie).
Zły stan murów oraz tynków elewacji, w tym profilowanych
gzymsów ciągnionych w okresie po wojnie dokumentują fotografie
archiwalne (il. 46). Należy przyjąć, że mamy do czynienia z profilami
odtworzonymi w ramach remontów. Profilowane zwieńczenie komina
widoczne na rycinie z połowy XIX w. nie zachowało się w żadnym
z eremów33.
Zróżnicowanie architektury eremów dotyczyło formy dachu. Powszechnie stosowana forma dachu dwuspadowego występuje jedynie w rzędzie północnym i najpóźniej wzniesionym E6. Pozostałe domki posiadają dachy czterospadowe, co jest formą
niespotykaną w klasztorach kamedulskich34.
W zakresie detalu zróżnicowanie dotyczyło portali, rzeźbiarskich kartuszy i napisów związanych z fundatorami. Dwanaście eremów posiada portale kamienne, z wyjątkiem E1. W chwili obecnej oryginalne portale występują w eremach E2, E3 (nadproże
nadświetla tworzy kamienny herb), E4 (sztukowane stojaki obramienia), E5 (stojaki
wymienione prawdopodobnie po wojnie), E6 (uszakowy z odmiennym nadświetlem),
E7 i E11‒E13. Wykazane jeszcze w inwentaryzacji ZAP PW z lat 1951‒1952 fragmenty
portalu eremu królewskiego E9 z napisami zostały wymienione na gładkie, nie zachowało się nadświetle i herb Poraj w eremie E8 (portal wymieniony), portale eremów E10
i E11 nie posiadają żadnych inskrypcji. Napisy fundacyjne są cytowane w literaturze.
Zestawienie inskrypcji podano na końcu opracowania w Załączniku 1 poniżej.
Zachowały się oryginalne herby kamienne na szczytach budynków E7, E9, E10‒
E12 i na murze wschodnim E1.
Do dziś zachował się podstawowy układ ścian eremów, a pierwotny układ przestrzenny wnętrz jest czytelny, mimo późniejszych adaptacji. Od momentu przejęcia
domków dla potrzeb inwalidów wojennych, później sierocińca i wreszcie na cele
mieszkalne, następowały zmiany funkcjonalne. W pierwszej fazie zapewne wprowadzano dodatkowe urządzenia grzewcze w oparciu o nowe kominy przy północnej
33 Biblioteka Narodowa (dalej: BN), Rycina pokazująca erem E9: Anonim, k. XIX w., repr. K. Pilaszek,
w zbiorach skarbca kościoła bielańskiego.
34 Zob. zestawienia zabudowy pustelniczej w: Mulitzer 2014.
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47a–d. Sklepienie nad
drewutnią, eremy E2,
E7, E13, E11;
fot. D. Śliwińska, 2011

ścianie sieni. Piece lokalizowano w podkutych wnękach ściany pomiędzy dawną kaplicą
a drewutnią. Podobnie wprowadzano piece na połączeniu celi i schowania. Pojawiły
się dodatkowe przejścia między kaplicą a drewutnią, sienią a schowaniem. Zapewne
w okresie adaptacji przez Rosyjski Czerwony Krzyż zlikwidowano ustępy w drewutniach, lokalizując zbiorcze ustępy na terenie ogrodu. Prawdopodobnie wtedy przeprowadzono pierwszą poważną wymianę stolarki okiennej z powiększeniem otworów
okiennych.
W okresie powojennym wprowadzono węzły sanitarne, wydzielając łazienki w tylnej części sieni (E2‒E7, E9, E10, E13) z zajęciem części schowania (E7, E8), urządzając
je w schowaniu (E11, E12) lub w piwnicy (E1). Kuchnie lokalizowano w schowaniach
lub piwnicach.
Elementy oryginalne domków przedstawiono na zestawieniu substancji zachowanej na rzutach przyziemi (il. 43).
W ośmiu eremach (E2, E5‒E8, E10, E11, E13) zachował się pierwotny układ sklepień
nad sienią, kaplicą i drewutnią, o wspomnianym unikatowym rozwiązaniu (il. 47a‒d).
Jedynie w najpóźniej wzniesionym E6 sklepienie nad drewutnią jest rozwiązane inaczej – jako krzyżowe o łukach koszowych ze wznoszącymi się liniami szczytowymi
sklepienia. W następnych czterech (E3, E4, E9, E12) zachowały się sklepienia nad
sienią i kaplicą. Sklepienia sieni eremów posiadają trzy przęsła sklepień krzyżowych,
a jedynie erem E6 cztery przęsła. Sklepienia oryginalne mają charakterystyczne opracowanie szwów w postaci wypukłego noska. W eremach E4 i E9 występują ozdobne
detale spływów sklepień sieni z łezką (il. 48a, 48b) ‒ podobnie jak w części podziemnej
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48a-c. Detal spływu
sklepienia w sieni:
a. erem E9; b. erem E4;
c. erem E6;
fot. D. Śliwińska, 2011

49. Sklepienie kaplicy
w eremie królewskim;
fot. D. Śliwińska, 2011

228

kościoła pod chórem zakonnym, zaś w eremie E6 opracowanie z ćwierćłukową fazką,
jak w podziemiach oficyny gospodarczej (il. 48c). Sklepienia w dawnej kaplicy ‒ kolebkowe z poprzecznym przęsłem w osi okna ‒ przedstawia il. 49. W E1 kolebka odcinkowa w kaplicy jest wtórna i pochodzi z remontu powojennego.
Z pierwotnych stropów drewnianych zachował się w dużym stopniu strop nad celą
eremu E5 – belki fazowane ze śmigą skośną, powała z desek łączonych na nakładkę,
ze szczeliną krytą płaskimi sfazowanymi listwami (listwy prawdopodobnie późniejsze)
(il. 50a) (należy pamiętać, że opis z 1865 r. wspomina o „sufitach trzcinowanych na
wapno”) oraz podobnie fazowane belki w celi eremu E8. W eremach E1, E2, E9 i E7,
zachowały się stropy prawdopodobnie z czasów konserwacji z lat dwudziestych XX w.
lub powojenne, o fazowanych lub profilowanych (E9) belkach oraz powale kładzionej
na zakładkę polską (il. 50b). Stropy te są zdublowane od góry w konstrukcji niepalnej.
W E4 występują podobne belki, lecz składane z elementów i strop tynkowany. Stropy
ceramiczne wprowadzono w eremach E10‒E13 w miejsce stropów drewnianych,
a w E3 i E12 również nad pierwotnie sklepionymi drewutniami.
Nie zachowały się pierwotne posadzki, ostatnią oryginalną
podłogę drewnianą na legarach rozebrano w eremie E5 w 2003 r. ze
względu na zły stan techniczny.
Wśród elementów wyposażenia wewnętrznego, które należy
poddać ochronie, wymienić trzeba charakterystyczne wnęki o funkcji szaf na południowych ścianach w celach (E1, E2, E4, E5, E9) (il.
51) oraz ślady urządzeń grzewczych w celach w postaci ryzalitów
kominkowych i piecowych (E1, E2, E4‒E7, E9) (il. 52). Porównanie
stanu obecnego z planem Kaliszewskiego wskazuje, że wnęki za
wejściem do cel na ścianie wschodniej nie istniały pierwotnie, jednak
fakt, iż znajdują się w aż czterech eremach (E1, E2, E3, E5) wskazuje
na wspólną cechę użytkową pierwotną lub pochodzącą z kolejnej
adaptacji. W eremie E10 zachowały się dwa piece kaflowe o prostej
formie, w E11 – jeden piec pomiędzy celą a schowaniem.
Obecnie podpiwniczenie pełne posiadają eremy E1, E3, E4 i E13,
ale jedynie w E3 mamy do czynienia z oryginalną, pierwotnie jednoprzestrzenną piwnicą, sklepioną beczkowo (il. 53a). Podpiwniczenie
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50a-b. Strop
drewniany nad sienią:
a. w eremie E5;
b. w eremie E1;
fot. D. Śliwińska, 2011

51. Wnęka w ścianie

w eremie E2;
fot. D. Śliwińska, 2011

52. Ryzalit w ścianie

celi związany
z dawnymi
urządzeniami
grzewczymi, erem E6;
fot. D. Śliwińska, 2011

53a. Piwnica sklepiona

beczkowo pod cała
przestrzenią eremu E3;
fot. D. Śliwińska, 2011

53b. Oryginalna
piwnica pod częścią
północną (drewutnia,
kaplica ) eremu E6;
fot. D. Śliwińska, 2011

częściowe występuje w eremach E6 i E9. W eremie E6 jest to oryginalna piwnica pod
częścią północną, o sklepieniach beczkowych z gurtem wzmacniającym pod ścianą
poprzeczną i wyraźnie zaznaczonym miejscem dawnego zejścia z drewutni (osobny
wysklepek) (il. 53b). Obie oryginalne piwnice, pierwotnie z włazami w drewutniach,
są obecnie dostępne schodami zewnętrznymi. W pozostałych przypadkach piwnice
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54. Eremy – typy więźb
dachowych, skala 1 : 250;
oprac. D. Śliwińska
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posiadają wtórne stropy ceramiczne i późniejsze schody drewniane z sieni. W piwnicach pogłębionych widoczne są pojedyncze głazy fundamentowe nad poziomem
posadzki. W eremie E2 i E7(?) piwnice zasypano po wojnie, w E8 ‒ w latach 2003‒2004.
Zestawienie podpiwniczeń pokazuje il. 44.
Zachowana jest zasada kształtowania dachów. Mimo wymiany więźby, odtwarzano tradycyjny układ wiązarów. Na tej podstawie należy przypuszczać, że pierwotnie
występował dla dachów dwuspadowych jeden schemat więźby: jętkowa dwustolcowa
(schemat zachowany w E9 i E13), a dla dachów czterospadowych były dwa zasadnicze

zespół zabudowy eremitorium oo. kamedułów na bielanach

55a. Detal więźby eremu E13
55b. Odtworzona więźba eremu E5
55c. Więźba w eremie E3
55d. Więźba w eremie E3 – napis handlowy na ryglu;
fot. D. Śliwińska, 2011

schematy: jętkowa jednostolcowa z zastrzałami, o ciekawym diagonalnym układzie
podwalin (schematy zachowane w E3, E5, E7, usunięta w E8) oraz, zapewne późniejsza, jętkowa dwustolcowa (E1, E2, E4). W chwili obecnej występują również więźby
wtórne jętkowe (E6, E11) i dwustolcowe płatwiowe (E10, E12) (il. 54).
W eremie E13 stolce z elementów ciosanych posiadają ciesielskie znaki montażowe,
dłutowane w postaci cyfr rzymskich (sposób oznaczenia nie ma wyraźnego związku
z lokalizacją elementów), oraz nieużywane gniazda ciesielskie; większość połączeń
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56. Ościeża okna powojennego, z łukowym

nadprożem w eremie E11; fot. D. Śliwińska, 2011

57. Elewacja
południowa eremu E1,
najstarszy typ okna w
celi i schowaniu; zdjęcie
archiwalne ze zbiorów
IS PAN, 0000023023,
fot. H. Poddebski, 1917
58. Elewacja północna

eremu E1, widoczne
małe okno w osi
pierwotnego ustępu w
drewutni; zdjęcie
archiwalne ze zbiorów
IS PAN, 0000007579
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jest bez węzłów ciesielskich i wspomagana klamrami, podwalina łączona wzdłużnie na nakładkę w znak piorunowy (il. 55a).
Wszystko to świadczy o wtórnym użyciu elementów. Najpełniej
zachowana do 2005 r. więźba nad E5 została w większej części
wymieniona ze względu na zły stan techniczny, odtworzono
przekroje elementów, układ konstrukcyjny oraz złącza ciesielskie
na kołki (il. 55b). Podobnie skrupulatnie odtworzono więźbę nad
eremem E7 w latach dziewięćdziesiątych XX w. Z kolei w 2008 r.
w eremie E8 więźbę o podobnym układzie zastąpiono ze względu
na zły stan techniczny więźbą współczesną i przeprowadzono
adaptację przestrzeni poddasza, wprowadzając jednocześnie okna
połaciowe(!).
W rezultacie dla tego typu więźby jedynie w eremie E3 zachowane są pojedyncze elementy o obróbce ręcznej (namurnice) oraz
rygiel z inskrypcją handlową, niestety, ulegające korozji biologicznej (il. 55c, 55d).

Dachy, pierwotnie zapewne kryte dachówką (sądząc z zachowanych wedut oraz
faktu posiadania przez klasztor własnej cegielni, a wg zapisów dziewiętnastowiecznych
‒ kryte dachówką holenderką), obecnie posiadają pokrycie z dachówki esówki przedi powojennej, blachy (E3, E13) oraz dachówki współcześnie wymienionej (E5).
W części eremów zachowało się typowe rozwiązanie przesklepionych, złożonych
nadproży okiennych, pierwotnie o formie łuku koszowego (E2‒E4, E7, E8, E10, E11) (il.
56). We wszystkich eremach, poza E1, mamy takie nadproża nad nadświetlami drzwi
wejściowych, a w E11 zachowało się jedyne takie opracowanie otworu nad drzwiami
do celi. W E9 i E4 wejścia do kaplicy posiadają dwuskrzydłowe drzwi o nadprożach
odcinkowych. W E1 i E9 proste ościeża okienne są przełamane, co wynika z wyrównania glifu do dawnego węgarka.
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Najstarsze przedstawienie stolarki okiennej
eremów to rycina z końca XIX w. przedstawiająca
erem E935 – widać na niej gęste kraty z prętów
pionowych i poziomych, osadzone za obramieniem o charakterze ościeżnicy z widoczną od
zewnątrz przylgą. Podobnie wyłożony drewnem
jest glif okna poddasza, natomiast futryna furty
pokazana jest jako uszakowa.
Pierwotne okna eremów, zapewne krosnowe, umieszczone za węgarkiem, posiadały
proporcję zbliżoną do kwadratu i były wysoko
osadzone. Podobne okna widzimy na fotografii
z 1917 r. w eremie E1 (il. 57) ‒ jednoskrzydłowe
z podziałem na cztery pola, krosnowe, ale osadzone w zewnętrznym licu muru, na zawiasach hakowych, z kratami z kutych kęsów 59. Okiennica deskowa
kwadratowych przewlekanych. Jest to najstarszy typ okna pokazany w ikonografii, w eremie E9. Przekrój
podłużny eremu
prawdopodobnie o pierwotnych krosnach, podział szczebliną krzyżową mógł być póź- królewskiego
niejszy. Zapewne wcześniej istniały wewnętrzne okna krosnowe osadzone za węgar- Inwentaryzacja, 1929;
Archiwum ZAP WA
kiem, a kraty widoczne na zdjęciu pełniły funkcję krat zewnętrznych. W tym samym PW
czasie w elewacji północnej (il. 58) w eremie E1 znajdowało się jedno dużo mniejsze
okno, umieszczone wysoko w osi dawnego ustępu, zapewne rozwiązanie pierwotne.
Okna mogły posiadać okiennice wewnętrzne płycinowe, jak na zdjęciu z 1917 r. w E1,
lub deskowe, jak na inwentaryzacji z 1929 r. w E9 (il. 59). Zapewne pierwotna stolarka
zabezpieczana była olejem, z widocznym usłojeniem drewna. Żadne okno tego typu
nie zachowało się do dziś.
W tym samym 1917 r. okna w eremach E2, E4‒E8, a w 1914 r. w E12 miały proporcje 100/150 cm, były ościeżnicowe dwuskrzydłowe, ze ślemieniem (il. 60, typ 1). Stan
powłok malarskich świadczy o długim okresie użytkowania. Rozwiązanie to, charakterystyczne dla całego wieku XIX, zapewne pochodziło z czasów po inwentaryzacji
Kaliszewskiego (1865). Okna te nie zachowały się. W tym samym czasie w eremie E3
i być może już w E9 występowały okna o proporcji 100/150 cm ościeżnicowe, dwuskrzydłowe bez ślemienia, dzielone poziomą szczebliną na dwa pola, z dużymi lufcikami,
być może z okresu remontów po przejęciu przez Czerwony Krzyż w 1904 r. (il. 60,
typ 2). Dwa takie okna zachowały się w eremie E6 w elewacji wschodniej i północnej
(il. 61), zapewne wtórnie zamontowane przy remoncie systemem gospodarczym, gdyż
według materiałów ikonograficznych z 1917 i 1959 r. występują w tym eremie okna ze
ślemieniem.
Pierwsza wymiana stolarki po 1917 r. nastąpiła w latach 1929‒1939 i dotyczyła okien,
nadświetla oraz drzwi w eremie E9. Okna wymieniono na okna ~90/90, dwukwaterowe o drobnych podziałach kwater zewnętrznych (szklenie w ołowiu?) (il. 62) i szklenie całych kwater w oknach wewnętrznych (widoczny na zdjęciu podział kwatery okna
35 Rycina pokazująca erem E9: BN, Anonim, k. XIX w., repr. K. Pilaszek, w zbiorach skarbca kościoła bielańskiego.
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D.Śliwińska, 2016

D.Śliwińsk

2016
60. Eremy, D.Śliwińska,
stolarka okienna

i drzwiowa, charakterystyczne typy,
skala 1:50; oprac.
D. Śliwińska
D.Śliwińska,
2016

234

61. Erem E6, okno dwuskrzydłowe
z podziałem na 4 pola (okna tego
typu występowały również wg
ikonografii w eremie królewskim
E9), widok od wnętrza;
fot. D. Śliwińska, 2011
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wewnętrznego na osiem części to zapewne prześwitujące kraty międzyokienne) (il. 62. Elewacja wschodnia
63). Są to prawdopodobnie okna zachowane do dziś z modyfikacją szklenia. Posiadają eremu E9, widoczne
okna z drobną kratką,
drewniane rozglifione szpalety w ościeżach od strony wnętrza. Część okien wewnętrz- 1939; fotografia ze
nych jest jednokwaterowa (il. 64a, 64b) (wg ikonografii w eremie tym przed remontem zbiorów NAC
_1939_1-U-7041-2
istniały okna ze ślemieniem typ 1, a w elewacji wschodniej również okna typ 2).
Po raz drugi poważne prace miały miejsce w latach 1952‒1953, obejmując wspo- 63. Wnętrze celi eremu
mnianą modyfikację okien w eremie E9 oraz wymianę okien w eremie E1 na zachowaną E9, widoczne okno,
1939; fotografia ze
do dziś stolarkę o proporcji 100/150, okna ościeżnicowe polskie dwuskrzydłowe, z kra- zbiorów NAC
tami współczesnymi międzyokiennymi (il. 60, typ 3). Wprowadzono wtedy dwa duże _1939_1-U-7041-2
okna w elewacji północnej E1, co było związane z adaptacją na siedzibę prowincjała.
W eremie E4 wymieniono okna ze ślemieniem na okna kwadratowe dwuskrzydłowe
z poziomą szczebliną, jak w E9 (niezachowane). W eremie E5 wymieniono prostokątne okna ze ślemieniem na okna kwadratowe jednoskrzydłowe o czterech polach od
zewnątrz i dwuskrzydłowe od środka, na zawiasach hakowych z kratami wewnętrznymi z kęsów kwadratowych przeplatanych, zachowane do dziś. Prawdopodobnie
jednocześnie wymieniono okna w E6 i E8, na prostokątne dwuskrzydłowe z dwiema
poziomymi szczeblinami, widniejące w karcie obiektu w 1959 r. Zadziwiające jest,
że w tym samym czasie zmieniono okna w eremie E1 na duże, a w eremach E4 i E5
pojawiły się okna małe, wzorowane na pierwotnych oknach E1. Być może jest to
związane z różnym podejściem poszczególnych właścicieli obiektów (jest to okres, gdy
Zgromadzenie Księży Marianów dysponowało dwoma domkami, ATK – pozostałymi
jedenastoma, bez wskazania numerów)36.
Kolejna grupa budynków E7 i E10‒E13 ma mniej więcej do roku 1960 udokumentowane istnienie okien prostokątnych ze ślemieniem (il. 60, typ 1). Podczas remontów
ok. 1965 r. wymieniono je na okna dwuskrzydłowe o podziale dwiema szczeblinami
poziomymi, zachowane do dziś; jedynie w E7 okna pochodzą z lat dziewięćdziesiątych
XX w.

36 Archiwum MWKZ, Pismo Pro memoria ATK z 19 IV 1974 Dyrektora Administracyjnego ATK mgr. Władysława Dziedziaka.
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64a-b. Erem E9, okno
celi, stan obecny; widok
od wnętrza, detal obartli
(zawrotki);
fot. D. Śliwińska, 2011
65. Okno dawnej sieni
w eremie E5;
fot. D. Śliwińska, 2011
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Okna półkoliste w sieniach, szersze niż rysowane w inwentaryzacji Kaliszewskiego,
krosnowe z podziałem w pionie na trzy pola (w środkowej kwatera otwierana)
zachowały się w eremach E5 i E6, krosnowe nieotwierane z podziałem szczeblinami
krzyżowymi ‒ w E10 i E12. W eremach E4, E7, E8 i E13 mamy okna wtórne, a w E9
‒ zamurowane. W E5 występuje dość archaiczna krata pleciona z prętów okrągłych
(il. 65). Okna poddaszy w eremach ze szczytami murowanymi są głównie ościeżnicowe wewnętrzne, jednoskrzydłowe w podziale szczebliną krzyżową na sześć pól (E9,
E10, E12, E13, w E11‒ dwa pola) – o detalu jak u okien z remontów powojennych.
W E6 występuje większe okno dwuskrzydłowe z podziałem dwiema szczeblinami.
Najbardziej archaiczne wydaje się drewniane obramienie otworu w E9 od północy
z kratą przewlekaną z prętów okrągłych.
Szczegółowe rozpoznanie stolarki pokazuje, jak trudno jest ustalić pierwotną formę
okien i jakim zagrożeniem dla jej autentyczności jest postępująca wymiana na okna
jednoramowe rozwierano-uchylne jak w E4 (drewniane) czy w E2 (PCV). Chronić
należy również różne formy krat w oknach sieni. Charakterystyczne kraty z kutymi
zadziorami widoczne na zdjęciach E9 z początku XX w. nie zachowały się.
Stolarka drzwi wewnętrznych jest bardzo zróżnicowana. Wyróżniają się drzwi
w E1, E4 i E9 o nakładanych futrynach, w tym przeszklone dwuskrzydłowe drzwi do
kaplic z charakterystyczną drewnianą kratką skośną z lat dwudziestych XX w. (il. 60,
typ D1, D2, D3 oraz il. 66). Jednocześnie występuje tu stolarka z dwiema płycinami
o ściętych narożach (il. 60, typ C) oraz w E1 drzwi o czterech płycinach z prostą ramą
bez profilowania w układzie krzyża (il. 60, typ A), jak w zapleczach klasztornych
w kościele (np. drzwi w skarbcu). W E6, E7 występują drzwi o 4 płycinach –górą
i dołem poziomych (il. 60, typ B) w E3, E5, E8, E10‒E13 ‒ stolarka współczesna.
Stolarka drzwi wejściowych znana jest z fotografii drzwi eremu E2 sprzed 1945 r. (il.
67) i eremu E9 z 1925 r. oraz z inwentaryzacji z 1929 r. ‒ obie pary z wzorem z desek
w układzie jednego rombu (il. 60, drzwi zewnętrzne), jak bramy i furtki dwuskrzydłowe klauzy ścisłej, na konstrukcji deskowej – żadne z tych drzwi nie zachowały się.
Być może w niektórych przypadkach zachowała się podkonstrukcja z desek.
W chwili obecnej drzwi wejściowe w większości wykonane są jako dwuwarstwowe
w konstrukcji ramy z gładkim wypełnieniem od wnętrza i opierzeniem zewnętrznym
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66. Drzwi z okresu renowacji księży

marianów, drzwi do kaplicy w eremie E9;
fot. D. Śliwińska, 2011

67. Drzwi wejściowe do eremu E2, 1904;
zdjęcie archiwalne ze zbiorów IS PAN,
poz_31_1_1904_39_Marcinkowski

w romby o bardzo płytkim profilowaniu, w ramie z podziałem na 2 pola. Drzwi
takie występują w eremach: E5, E6 i E9‒E13, i zapewne pochodzą z okresu remontów
Akademii Teologii Katolickiej (ATK) z ok. 1965 r., z wyjątkiem drzwi w E11 i E13, które
pochodzą zapewne z remontu w 1953 r. Jedynie w E2 mamy drzwi płycinowe o ramie
w formie krzyża, być może wcześniejsze, ale wymienione po 1904 r. W eremach E7
i E8 drzwi ‒ wymienione współcześnie ze wzorem jednego rombu, bez ramy ‒ być
może powtarzają rozwiązania pierwotne, choć w E7 w 1959 r. istniały drzwi z ramą
w formie krzyża.
Z wykonanych w latach 1951‒1952 pomiarów inwentaryzacyjnych portali w eremach E2-E7, E11 i E13 wynika, że drzwi wejściowe domykały się do wrębów ościeży
kamiennych. Takie rozwiązanie mamy zachowane jedynie w eremach E5 i E6 – drzwi
domykają się do przylgi w kamieniu (il. 68), a w E9 i E13 zachowały się w kamieniu
wręby, mimo wtórnych ościeżnic drewnianych. W eremach E10 i E13 widoczne są
stare haki do ościeżnic, a w E5 i E6 zawiasy hakowe drzwi o detalu analogicznym do

68. Detal obramienia
kamiennego portalu
z wrębem dla przylgi
pierwotnych drzwi
w eremie E5;
fot. D. Śliwińska, 2011
69. Zawiasa hakowa

drzwi zewnętrznych
w eremie E6;
fot. D. Śliwińska, 2011

70. Drzwi deskowe

w piwnicy eremu E4,
detal zawiasów
pasowych i skobla;
fot. D. Śliwińska, 2011
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zawiasów wrót głównych i drzwi w części prezbiterialnej
w kościele (il. 69) (być może w E6 esowy detal zawias ukryty
jest pod wygłuszeniem drzwi). Do ręcznie wyrabianych
detali należą deskowe drzwi ze skoblem i pasowymi zawiasami hakowymi w piwnicy eremu E4 (il. 70).
Nadświetla drzwi mogły być montowane jako krosnowe
nieotwierane. Najstarsze wydaje się nadświetle w eremie
E6, które może pochodzić nawet z 1733 r. i być może było
szklone w ołowiu (il. 71). W E3 zachowane jest nadświetle
widniejące na fotografii z 1914 r. (il. 72, 73). W eremach E1
oraz E10‒E13 występują jednorodne nadświetla odchylne;
dodatkowo E1, E11‒E13 posiadają zawrotki jednoskrzydłowe
z żołędzią (przedwojenne lub ok. 1953).
Ogólnie, furty w murkach eremów mają wzór od strony
zewnętrznej w postaci jednego rombu. W eremach E1, E7,
E8 i E10‒E12 furty są wtórne, opierzenie występuje głównie
na konstrukcji płycinowej, w eremach E3, E9 i E13 furty
zostały wymienione i mają różną konstrukcję. Do najstarszych rozwiązań nawiązują drzwi od południa w eremie E4,
E5 i E6 – konstrukcja deskowa, haki zawias (być może oryginalne), drzwi opierzane z głębokim fazowaniem (w E4 brak).
We wtórnej furcie północnej w E5 zachowane są również
prymitywne haki zawias.

oficyny gospodarcze

71. Nadświetle drzwi wejściowych w eremie E6, archaiczne
krosno i krata; fot. D. Śliwińska, 2011
72. Portal z nadświetlem w eremie E3, zachowany do dziś,
1914; zdjęcie archiwalne ze zbiorów IS PAN, IS PAN_
BR0000006584b

73. Nadświetle drzwi wejściowych w eremie E3, stan 2011;
fot. D. Śliwińska, 2011
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Parterowa oficyna kuchenna na planie prostokąta usytuowana od południa równolegle do osi założenia, z odchyleniem wynikającym z układu skarpy, zawierała kuchnię,
refektarz i pomieszczenia wspólnego użytkowania. Była
częściowo podpiwniczona z zewnętrznie wysuniętą szyją
schodów tunelowych. Plan przyziemia oficyn wraz z opisem
zawiera inwentaryzacja A. Kaliszewskiego. Dodatkowe
szczegóły podaje opis z 1865 r.: „Dom mieszkalny w samym
eremie z cegły palonej, massiv murowany, gontami kryty.
Dom ten przedziela korytarz gdzie jest spiżarnia, kuchnia
angielska, następnie Refektarz, mały składzik, piekarnia
z alkierzykiem, zaś po drugiej stronie korytarza są trzy małe
stancyjki. Drzwi wchodowych dwoje, zaś wewnętrznych 12,
na zawiasach z zamkami, kluczami i klamkami, czerwono
i perłowo pomalowane, okien 6 szybowych za kratami żelaznymi 14, a trzy bez szyb, pieców kaflowych z drzwiczkami
i szybrami trzy, sufity w 3 stancyach trzcinowane, reszta
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74. Eratyki użyte w ścianie pierwotnej
oficyny kuchennej w poziomie
fundamentowania ściany, pomieszczenie
niskiego parteru w gmachu rektoratu
UKSW; fot. D. Śliwińska, 2012
75. Sklepienia w pomieszczeniu niskiego
parteru gmachu rektoratu UKSW,
skrzydło; fot. D. Śliwińska, 2012
76. Widok elewacji gmachu rektoratu

UKSW, nawiązanie skalą do d. elewacji
oficyn, detale gzymsu, pilastrów
i odsadzki cokołowej prawdopodobnie
oryginalne; fot. D. Śliwińska, 2012

pułap i podłoga z tarcic, zaś w kuchni spiżarni i piekarni posadzka z cegły palonej, pod
tym domem piwnica murowana sklepiona do której dwa schody, drzwi czworo na
zawiasach z zamkami i kluczami”37.
Oficyna gospodarcza na planie litery L była budynkiem podpiwniczonym, co
wynikało z układu zbocza wzgórza. Opisana w 1865 r. jako „Infirmerya, czyli dom
szpitalny klasztorny z cegły palonej, massiv murowany, dachówką holenderką kryty.
W zabudowaniu tym jest izb mieszkalnych 3 i alkierzyków 3, kloaka z której wychodzi
się do piwnicy murowanej przeforsztowanej38, pieców 2, jeden kaflowy, drugi z cegły,
okien 6 szybowych za kratami 10. Drzwi stolarskiej roboty z zamkami i kluczami na
zawiasach 11, jedna izba z alkierzykiem sklepiona, w innych zaś sufity trzcinowane na
wapnie, podłogi z tarcic, w tymże domu jest składzik mały z którego schody na górę,
drzwi fasowane z zamkiem i kluczem na zawiasach, okien małych wyżej muru za kratami z siatką 4, pod tym składem jest pralnia o 2 izbach sienią przedzielonych z pięcią
małymi oknami i piecykiem, gdzie jest kocioł lany [?] żelazny murowany, drzwi jedne
proste, przy tym budynku z tyłu od podwórka przybudowana jest oranżerya, której
opis następuje”.
37 AGAD, zb. 190, Centralne Władze Wyznaniowe, sygn. 878, Dieło o sztatnom monastyrie…, Opisanie
Kościoła i wszystkich budowli…
38 Wg definicji Doroszewskiego: forsztować ‒ 1. Przegradzać drewnianą ścianką; 2. Wykładać dylami, szalować.
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77. Oficyny kuchenna i gospodarcza, substancja zachowana w murach Gmachu Zgromadzenia
XX Marianów (ob. rektorat UKSW), rzuty i przekroje, skala 1 : 500; oprac. D. Śliwińska
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MURY REKTORATU
KRYJĄCE RELIKTY OFICYN

DETALE ORYGINALNE

SKLEPIENIA ORYGINALNE OFICYN

NÓW
RIANÓW

FICYN
Y OFICYN

NE
FICYN
OFICYN
D.Śliwińska, 2016

78. Oficyny kuchenna i gospodarcza, mury ob. gmach rektoratu UKSW

(d. Gmachu Zgromadzenia XX Marianów) nałożone na rzut przyziemia
oficyn z planu A. Kaliszewskiego, skala 1 : 250; oprac. D. Śliwińska
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Pierwotna skala oficyn podkreślała dominantę kościoła (il. 3).
Budynek Zgromadzenia Księży Marianów (obecny gmach rektoratu) wzniesiony
w drugiej połowie lat trzydziestych XX w. wchłonął mury oficyn, przy czym oficyna
kuchenna została w całości podpiwniczona. Dzisiejsze wejście od północy zlokalizowane jest w miejscu zejścia do dawnej piwnicy. Podstawowy układ konstrukcyjny
gmachu wyznaczają dawne mury oficyny kuchennej, w elewacji północnej czytelne
są wspomniane już detale: pilastry, cokół i gzyms oraz zasada rozmieszczenia otworów
okiennych. Zachowała się kolebka pomieszczenia w pierwotnej piwnicy, detale wnęk
ściennych w parterze, relikty komina kuchni (?). W niskim parterze odnajdujemy
zasięg budynku w postaci poziomu głazów fundamentowych skrajnej wschodniej
ściany, wskazujący pierwotny poziom posadowienia (il. 74).
Czytelny w układzie gmachu jest fragment oficyny gospodarczej, późniejszej
infirmerii, gdzie zachowały się sklepienia krzyżowe w niskim parterze i kolebkowe
z lunetami w parterze – wszystkie oparte na łuku koszowym, o charakterystycznym
opracowaniu szwów sklepień w tynku, część spływów opracowana jest z fazką jak
w E6 (il. 75). Fragment wschodni oficyny rozebrano w trakcie rozbudowy zespołu
uniwersyteckiego w końcu lat dziewięćdziesiątych XX w.
Elewacja rozbudowanego gmachu od strony zespołu eremów utrzymała skalę
założenia dzięki interwencji służb konserwatorskich i kryje w sobie zapewne pierwotne detale (il. 76). Układ obu oficyn, czytelny w bryle, rzutach i detalu obecnego
rektoratu UKSW przedstawia il. 77, zaś nałożenie ścian wysokiego parteru na plan
A. Kaliszewskiego il. 78.
Trzeci budynek gospodarczy (oranżeria, skład, spichlerz), usytuowany dalej na
południe, istniał jeszcze w okresie zarządu księży marianów, przebudowany po wojnie,
został rozebrany w momencie budowy gmachu uniwersytetu.
* * *
Jak pokazuje historia powojenna eremu, stan zabudowań jest wynikiem ciągłej walki
opiekunów obiektu z niesprzyjającymi warunkami finansowymi oraz trudnościami
w pozyskaniu zarówno materiałów budowlanych, jak i przychylności decydentów. Im
dłużej trwają takie zmagania, tym większe są spustoszenia w substancji oryginalnej, dla
której czas jest czynnikiem nadrzędnym. Podjęte z opóźnieniem prace konserwatorskie
kończą się często wymianą odtworzeniową oryginału.
Każdy remont, nawet prowadzony z pełną świadomością wartości historycznych,
jest zarazem niszczący dla oryginału i niezbędny dla trwania obiektu. Przed tym dylematem stoi właściciel, inwestor, architekt i konserwator.
Dodatkowym zagrożeniem dla zabytku jest zerwanie z końcem XX w. ciągłości
tzw. budownictwa tradycyjnego, opartego na konstrukcjach murowych, tynkach tradycyjnych mieszanych na budowie, ciesiołce budowlanej realizowanej in situ, stolarce
okiennej okien zdwojonych szklonych pojedynczo i stolarki drzwiowej płycinowej,
tworzonych indywidualnie na potrzeby pojedynczego obiektu. Brak ciągłości tradycji
budowlanej nakłada na każde działanie przy zabytku konieczność ścisłego nadzoru
konserwatorskiego. Każde zestawienie elementu nowego, podlegającego współczesnym normom budowlanym, stwarza bowiem zagrożenie na styku z substancją
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oryginalną, a uzupełnienia oryginału współczesnymi detalami i elementami wykończenia sprzeczne są z wartością historyczną i estetyczną.
Burzliwa i trudna historia eremu bielańskiego uczy, że usunięcie jednego elementu
z niezależnie remontowanego obiektu może nas pozbawić jedynego świadka rozwiązań oryginalnych dla całego zespołu. Mamy nadzieję, że artykuł przyczyni się do
rozbudzenia tej świadomości. Wartość autentyku jest bowiem równie ważna w odniesieniu do detalu budowlanego, jak i do poddawanych szerokim studiom i świadomie
chronionych detali wystroju o wysokiej randze artystycznej.

Camaldolese Hermitage Complex
in Warsaw’s Bielany – the Status of Conservation
of the Original Substance

T

he article attempts to determine the degree of the preservation of the monastery complex and
original construction elements of the church, hermitage houses and other Camaldolese buildings in Warsaw’s Bielany. A summary of this information will offer a chance for a better protection of
the original building substance and valuable elements of later alterations and adaptations. The work
concentrates on the construction craftsmanship with the exclusion of artistic décor of the buildings.
A comparison of the monastery plans from 1865 with a present-day plan evidences the degree of
the preservation of the original layout of the complex. As a result of the transformations of the two
zones of the internal and external enclosure fenced with a wall, only the layout of the inner hermitage
with the church, the walls of the strict enclosure adjacent to the church, the location of a roadside
cross near Niwkowa Road, and a relic of a service gate on the side of Kamedulska Street have been
preserved. Unfortunately, both the dominant of the church and its axial exposition have been lost.
The church as we know it got its present form after it was changed into a parish church ‒ with the
inner gallery and an opened presbytery with a removed high altar.
The internal decoration and the wooden elements of the door have been preserved, with the division between the earlier eastern part and a rococo door in the church’s façade. Particularly worthy of
noticing are the original woodwork details of the side altars’ doors with their ferrules, the door leading
to the turning staircases, and a special painted decoration of the door to the crypts in the basement.
Wooden spiral stairs next to the axial southern chapels and wooden stairs on the plan of ellipse leading to the basement next to the side chapels in the transept have survived – their state indicates the
need for conservation works.
Next, the article presents the result of an examination of the roof trusses (there are fragments
of original roof trusses over the axial chapels on the southern side), woodwork of the windows (in
general, not original, with some original elements of the ferrules), plasters and stone lining of the
façade with an initial colour marbling of stucco decorations and wooden figures of St Benedict and St
Romuald on the façade.
The plans of the church’s basements, together with the results of preliminary examinations indicate
the probable phases of the construction of the western part with the façade and the original layout
with curved endings of the transept’s arms (such a shape of the foundations was revealed by exposures). Also some characteristic turning points are indicated, evident in the plans of the basement, in
the façades and in the point of contact with the walls of the strict enclosure.
In reference to the hermit houses, there is a detailed presentation of the original substance of the
walls (substantially preserved, rebuilt in parts, with changed window openings), of ceiling structure
(two original ceilings preserved to a different extent, and a part of the ceilings from the time of
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restoration carried by the Marian Fathers or from after the war); of vaults (most of them survived);
and of basements (two original cellars with a barrel vault). Also, protected details are indicated, such
as wall recesses and heating cores. An analysis is made of the roof trusses together with the degree
of their original substance and their suggested initial types. The hip roofs of the hermit houses in
Warsaw Bielany complex are unprecedented solution for Camaldolese buildings. The construction of
monastic vault with corner lunettes in the woodsheds is exceptionally unique. A detailed analysis of
the windows and doors carpentry indicates that no original substance has survived, but we are able to
deduce the original form of entrance doors and of windows.
As for the interior decorations, it is possible that the original stucco decoration of the altar has
survived in the hermit’s house no. 1. The article contains a list and a thorough description of the details
of the exterior decorations of façades of the hermits’ houses, such as portals with foundation inscriptions and coats of arms of the founders in cartouches.
It was possible to establish – on the basis of the inventory survey reports for the present vice-chancellor’s office building of Cardinal Stefan Wyszyński University, which was extended by the Marian Fathers
to house the college of the Order – that the original layout of the walls of the Camaldolese kitchen and
utility outbuildings, which played also a part of infirmary, has survived. The original configuration of
cardinal walls of these two buildings is preserved, together with the trace of the former foundations,
the relicts of wall recesses, a chimney, and the tunnel stairs to the basement, as well as the barrel of the
vault in the cellar. In the utility outbuilding two levels of the vaulted chambers survived, together with
details of the vaults. The enclosure side of the building has a preserved one-storey scale of the original
outbuildings, as well as the initial level of the cornice, the base sublevel and division by pilasters.
The article emphasises that the value of historic originality of the construction craftsmanship,
is as much important for the conservation of the historic monument as the broadly researched and
protected details of the décor of high artistic quality.

załącznik 1

Zestawienie inskrypcji na portalach oraz herbów
w wystroju elewacji eremów39
Erem E1		
Brak portalu. W elewacji wschodniej muru zewnętrznego kartusz z herbem Jastrzębiec
z piaskowca, z literami: J.K.N.SW.B.B.P.Z.N. – o niewyjaśnionym znaczeniu.
Erem E2		
Ponad portalem herb Radziwiłłów. Napis na nadprożu kamiennym drzwi: ALBERTUS
STAN[I]SLAUS RADZIWIŁ[Ł] S[ACRI] R[OMANI] I[MPERII] P[RINCEPS]
DUX IN OLIKA ET NIESW[IEZ] M[AGNI] D[UCATUS] L[ITHUANIAE]
CANCELLARIUS P[ISCENSIS] M[ENESIS] C[APITANEUS] T[UCHOLIENSIS]
G[ENERALIS] CAP[ITANEUS]; oraz data „16–47” na elementach pionowych
kamiennego obramienia naświetla.
Erem E3		
Ponad portalem herb Gozdawa, z literami na tarczy: G[EDEON] M[ICHAEL]
T[RIZNA] T[HESAURARIUS] M[AGNI] D[UCATUS] L[ITHUANIAE].
Erem E4		
Na bocznych elementach obramienia naświetla data „16–47”. Ponad portalem herb
Ossolińskich Topór. Na nadprożu kamiennym drzwi napis: G[EORGIUS] D[U]
X IN OS[SOLIN] P[RINCEPS] I[MPERII] R[OMANI] CO[MES] A T[ENCZYN]
S[UPREMUS] R[EGNI] P[OLONIAE] C[ANCELLARIU]S.
39 Rozpisanie inskrypcji w pełnym brzmieniu za: Brykowska 1982a.
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Erem E5		
Ponad portalem herb Lis i napis nad drzwiami: CASIMIRUS LEO SAPIEHA MAGNI
DUCATUS LITUANIAE PRO CANCELLARIUZ SLO[NIMENSIS] VOL[PENSIS]
LUB[OSZOVIENSIS] REI[?] CAPI[TANEUS].
Erem E6 Ponad portalem herb Szembeków. Na nadprożu kamiennym portalu napis:
CELSIS[SI]MI ILLUS[TRIS]SIMI REYEREN-DID[D]IMI PRINCIPIS JOANNIS
CHRISTOPHORI ANDRE –AS IN SŁUPÓW & SAMBIN SZEMBEK D[EI]
G[RATIA] EPISCOPUS VARMIENSIS PIET AS. Na nadprożu kamiennym nadświetla litery „LICA”, a na elementach pionowych nadświetla: „17” i „33”. W szczycie
południowym ponad oknem poddasza herb Szembeków z piaskowca.
Erem E7

Ponad portalem herb Łodzia. Na nadprożu naświetla napis D.O.M., na elementach
pionowych obramienia data: „16–47”. Na piaskowcowym nadprożu drzwi napis:
ANDREAS SZOŁDRSKI DEI GRATIA EPISKOPUS POZNAN[IEN]SIS.

Erem E8 Portal wtórny, elementy wystroju znane z ikonografii niezachowane. Na prawo od
portalu tablica z piaskowca upamiętniająca rekolekcje gen. Józefa Hallera.
Erem E9 Portal kamienny bez napisu. W okresie powojennym boczne stojaki części górnej
użyte wtórnie posiadały napisy REX POL oraz prawdopodobnie fragment litery D
i literę O z napisu DOM. Między oknami po obu stronach wejścia płyty pamiątkowe
z piaskowca.
Płyta z lewej – w profilowanym obramieniu, poświęcona królom Polski z herbami królewskim Wazów – Snopek, Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego
– Janina, oraz z napisem: WŁADYSŁAWOWI IV JANOWI KAZIMIERZOWI
MICHAŁOWI KORYBUT WIŚNIOWIECKIEMU JANOWI SOBIESKIEMU
FUNDATOROM I DOBRODZIEJOM BIELAN KTÓRZY CZĘSTO ZAMIESZKIWALI TĘ PUSTELNIĘ […] –11 LISTOPADA [1922]. Płyta silnie zerodowana, napis
odtworzony wg ikonografii i wcześniejszych odczytów.
Płyta z prawej w prostym obramieniu z 4 rozetkami, herbem papieża Piusa XI z napisem: OJCU ŚWIĘTEMU PIUSOWI XI KTÓRY JAKO PIERWSZY NUNCJUSZ
ZMARTWYCHWSTAŁEJ POLSKI ODPRAWIAŁ W TEJ PUSTELNI REKOLEKCJE
PRZED SWĄ SAKRĄ BISKUPIĄ W 1919 r. W szczycie południowym ponad oknem
poddasza herb królewski z piaskowca.
Portal kamienny bez inskrypcji. W szczycie południowym ponad oknem poddasza
Erem E10		
herb Wazów z piaskowca.
Erem E11		
Portal kamienny malowany na biało. Na nadprożu naświetla litery D.O.M, na elemencie pionowym prawym data „47”, na nadprożu drzwi napis: MATHIAS ŁUBIENSKI
DEI GRATIA AR[CH]IEPISCOPUS GNESNENSIS LEGATUS NATUS PRIMUS
PRINCEPS POL[ONIAE]. W szczycie południowym nad oknem poddasza herb
Pomian z piaskowca.
Portal z piaskowca bez napisów. W szczycie południowym ponad oknem poddasza
Erem E12		
herb Wazów z białego marmuru.
Erem E13 Na nadprożu nadświetla litery D.O.M., na bocznych elementach pionowych data
„16–89”. Na nadprożu drzwi napis: MICHAEL ANTONIUS HACKI DEI GRATIA
ABBAS OLIVIENSIS.
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załącznik 2

Opisy zawarte w dokumentacji pomiarowej architektury eremu
z 1865 r. wykonanej przez A. Kaliszewskiego40
Pod N 1. Kościół murowany sklepiony pokryty blachą i dachówką (103’ x 112’+41’)
Pod N 2. Domek murowany pod dachówką (36 ½’ x 25’) mający w rozkładzie: pod N 1.
Sień, 2. Stancya, 3. Schowanie, 4. Kapliczka, 5. Drwalnia i 6. Ogródek, zamieszkały przez
przełożonego
Pod N 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Domki podobneż z ogródkami, razem trzynaście,
przeznaczone na mieszkanie dla jednego zakonnika
Pod N 15. Oficyna murowana pod dachówką (42’ x 123’) której rozkład jest następujący: pod N 1.
Sień i korytarz, 2. Spiżarnia, 3. Stancya klucznika, 4. Kuchnia, 5. Kuchnia dawniejsza zrujnowana, 6. Refektarz, 7. Stancya pusta, 8,9,10. Drwalnia i skład drewna, 11. Stancya ogrodnika,
12 Kucharz, i 13. Zakrystyan
Pod N 16. Oficyna murowana poddachówką (77’ x 24’ i 27’ x 24’) której rozkład, a mianowicie:
pod N 1. Sień, 2. Wychodki, 3. Schowanko, 4, 5, 6. Stancye puste, 7, 8, 9, 10. Stancye zamieszkałe
obecnie przez Księży Benedyktynów i, 11. Spichlerz
Pod N 17. Domek murowany pokryty gontami pod nazwą Oranżeria (42 ½’ x 16’), azatem: pod
N 1. Sień, 2. Stancya ogrodnika, pusta i 3. Oranżeria
Pod N 18, 19. Studnie
Pod N 20. Wozownia drewniana pod gontami (49’ x 25’)
Pod N 21. Budynek murowany parterowy pod dachówką dwuramienny pod nazwą
„Forasteryum” (korpus główny 266’ x 24’, skrzydło zachodnie 117’ x 32½’) którego rozkład
plan przedstawia, w szczególności: pod N 1. Stajnia, 2. Sień, 3, 4. dawniej kuźnia z stancyą,
5. Obora, 6, 7, 8. Stancye puste zrujnowane, 9. Sień, 10, 11, 12. Stancye i schowania obecnie
zajmuje strażnik leśny, 13. Stancya pusta, 14. Przejście i wychodek, 15. Stancya pusta, 16. Podobnież, 17. Sień, 18. Stancya pusta, 19, 20, 21. Stancye puste, 22. Sień i wychodek, 23. Brama
czyli wjazd, 24. Sień i wychodek, 25, 26. Stancye puste, 27. Stancya pusta, 28. Sień i wychodek,
29. Stancya pusta, 30, 31. Stancye puste, i 32. Sień i wychodek.
Pod N 22. Stajnia drewniana pod gontami (88’ x 27 ½’)
Pod N 23. dawny browar murowany pod gontami, pusty zrujnowany
Pod N 24. Komórka drewniana pod gontami (15’ x 35’)
Pod N 25. Komórka drewniana pod gontami (19’ x 32’)
Pod N 26. Młyn drewniany pod gontami (30’ x 26’)

40 Plan sporządzono w stopach rosyjskich (1 stopa rosyjska = 0,3048 m) z podaniem głównych wymiarów
ścian na schematycznych rzutach budynków (podano w nawiasach przy opisie np. 100’ x 200’).
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Pod N 27. Domek murowany pod gontami, (61’ x 28’) zamieszkały przez lokatora
Pod N 28. dawniej altana obecnie Jatka rzeźnicza, (29’ x 32’) murowany pod gontami,
Pod N 29. Altana w ogrodzie drewniana pod gontami
Pod N 30. Kaplica murowana pod dachówką, (37’ x 22’) obecnie zrujnowana
Pod N 31. Stancya nad bramą, (29’ x 26’) na magiel, czyli po nad N 23 w rozkładzie
Pod N 32. Domek drewniany pod gontami, (20’ x 44’)* w tym jest pod 1, 4. Stancyj dwie, 2, 3, 4.
Sienie dwie i schowanie, oraz 6. Wozowienka, zamieszkały przez dwu lokatorów
Pod N 33. Domek drewniany pod gontami, (26’ x 44’)* w którym pod N 2,3,4. Stancyj trzy,
1. Sień, 5. Schowanie, i 6. Zagrodzenie bez dachu, zamieszkały przez 2 lokatorów.
* Nadmienia się, że powyższe dwa domki położone są za murami terytorium klasztornego
[W przypadku budynków 32 i 33 prawdopodobnie zamieniono wymiarowanie na rysunku
– D.Ś.].
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O rezydencjonalnych aspektach
początkowych dziejów budowy klasztoru
kamedułów na Bielanach w Krakowie
Komunikat
jerzy żmudziński
Jasnogórska Fundacja „Pro Patria”

S

ztuka Krakowa około roku 1600 to zaniedbane zadanie badawcze. Zbyt mała jest
wśród historyków sztuki świadomość wyjątkowo wysokiej klasy artystycznej najważniejszych realizacji z tego okresu: przebudowy zamku na Wawelu, aranżacji jego
nowego wystroju (z włączeniem wielu dzieł malarstwa weneckiego), budowy kościoła
św.św. Piotra i Pawła, i wreszcie – pomijając wiele pojedynczych, znakomitych
dzieł malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego – wzniesienia ogromnego zespołu
klasztornego kamedułów na Bielanach pod Krakowem (il. 1). Jak dotąd, mimo badań
Adama Małkiewicza i Wojciecha Kreta, niedostatecznie wiele uwagi poświęcono
najstarszej fazie urządzenia kamedulskiego eremu, a przecież wielka skala i rozmach
tego założenia musiały zostać określone już w chwili rozpoczęcia prac przygotowawczych, i to na długo przed wzniesieniem domków pustelników i kościoła na Srebrnej
Górze. Położenie klasztoru bowiem narzucało konieczność przygotowania szczególnie
dokładnie przemyślanego całościowego projektu, który przewidywać musiał wiele
ewentualności, gdyż warunki terenowe były trudne i – pomimo skalistego podłoża –
ten etap ukształtowania stabilnego gruntu pod monumentalną zabudowę klasztorną
wymagał niezwykłej staranności, kosztownych prac ziemnych i istnienia całościowego
planu może nawet bardziej inżynierskiego niż architektonicznego.
Świetnie tę na ogół niedostrzeganą część konstrukcji eremu kamedulskiego
scharakteryzował w XIX w. Ambroży Grabowski: „Dosyć jest wziąć pod uwagę sprowadzenie materyjału na górę tak wyniosłą, aby się nad wielkością kosztów budowy
zadziwić. Przydać trzeba iż budowniczy do uzyskania większej przestrzeni na założenie
eremu, stawiał na skale mury, wznosił sklepienia na sklepieniach, i na tym dopiero
sypiąc ziemię, kształcił niemal jak napowietrzne ogrody, o czem zszedłszy na niższe
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1. Widok klasztoru
kamedułów na
Bielanach w Krakowie,
z lotu ptaka, od strony
pd.-wsch.; fot. za:
http://www.krakow4u.
pl/inne/zdjecia_
lotnicze_krakow-2/
html_foto/zdjecialotnicze-krakow-2_
039.html

ogrodu terasy, przekonać się łatwo. Strona południowa góry bielańskiej wyraźnie
cztery przedstawia kondygnacje”1.
Ta trafna i zwięzła charakterystyka zwraca uwagę na podstawową kwestię: licząca
kilkaset metrów długości główna platforma (il. 1), na której ustawiono kościół i erem
(dla porządku uważana za pierwszy taras), od strony południowej poprzedzona została
w sumie jeszcze trzema dalszymi tarasami. Jeden z nich, przytykający do eremu, jest
bardzo wąski i został połączony schodami z niższym poziomem (il. 2–3), a dwa pozostałe (trzeci i czwarty, zwane tu dla uproszczenia górnym i dolnym), położone niżej,
są znacznie szersze: górny, obecnie o powierzchni lekko nachylonej ku dołowi (il. 4),
dolny, jeszcze silniej nachylony, o nieregularnej krawędzi zewnętrznej, oba zabezpieczone oporowymi murami (il. 5). Najważniejsze dwa tarasy, dobrze widoczne znad
południowej balustrady dziedzińca, przed kościołem łączy mniej więcej w połowie
długości dwuczłonowy, podziemny korytarz, mający charakter pozbawionej schodów
rampy, której pierwszy odcinek, z wejściem z dolnego tarasu, lekko wznoszący się ku
górze, na końcu zaopatrzony został w starannie wymurowaną, półkolistą, sklepioną
hemisferycznie niszę, obecnie pustą, przeznaczoną bez wątpienia na posąg czy dużych
rozmiarów element dekoracyjny (il. 7) – nieco zaskakującą w tym miejscu (korytarzowi
towarzyszą po bokach amfiladowo umieszczone pomieszczenia nakryte kolebkami). Ta
spiętrzona z wielkim wysiłkiem partia konstrukcji poprzedzająca główną platformę,
obecnie częściowo zamaskowana przez las zarastający południowy stok wzgórza, nie
była dotąd szczegółowo badana ani inwentaryzowana, nie wiemy, jak wyglądała pierwotnie, czy nachylenie tarasu górnego jest wtórne, czy mury oporowe były nadbudowane balustradami, a przede wszystkim nie wiemy, jaki był charakter rozplanowanego
tu ogrodu (na pewno na górnym tarasie): użytkowy czy ozdobny.
1 Grabowski 1866, s. 388–389.
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Te partie zabudowań eremu powstały niewątpliwie w najwcześniejszym okresie
jego istnienia, o którym nie mamy zbyt wielu szczegółowych wiadomości. Dzięki
ustaleniom Adama Małkiewicza wiadomo, że pierwsi kameduli przybyli do Polski
w 1603 r. na zaproszenie głównego fundatora pustelni Mikołaja Wolskiego, aby wybrać
stosowne miejsce na erem, zaś w 1604 r. Wolski wraz z właścicielem Srebrnej Góry
Sebastianem Lubomirskim wystawili dokument fundacyjny eremu. Kamień węgielny
pod całe założenie położył biskup krakowski kardynał Bernard Maciejowski w 1605 r.
W 1609 r. ukończono budowę eremu i położono kamień pod budowę kościoła, zaś
rok później do klasztoru wprowadzili się kameduli, mieszkający dotychczas w gościnie
u benedyktynów tynieckich w Bodzowie. W tym czasie wznoszono już kościół, którego budowa wspomniana jest po raz pierwszy w 1613 r. – w 1617 r. nagła katastrofa 2. Widok z głównego
dziedzińca przed
chwilowo przerwała wznoszenie świątyni. Znając realia terenowe Bielan, można mieć kościołem na
pewność, że prace inżynierskie i budowlane, które doprowadziły do skonstruowania Bielanach, pomiędzy
budynkami Domu
głównej platformy, trwały w latach 1605–1609, a koncepcja całości i plany musiały być Wolskiego (po lewej)
i Domu Królewskiego,
gotowe najpóźniej już w 1605 r.
na drugi (wąski)
Nie wiemy, kto był autorem tej koncepcji. Dotychczas badacze skupiali się na pla- i trzeci (górny) tarasy
nie eremu i na kościele, sugerując, że w początkowym okresie być może realizowano poprzedzające erem
strony pd.;
plany przywiezione z Włoch, co wydaje się naturalne. Jednak projekt całości zabudowy od
fot. Janusz Kozina
i wzmocnienia wzgórza musiał powstać na miejscu i miał całkowicie indywidualny
charakter, opierał się bowiem we wszystkich szczegółach na konkretnych realiach 3. Widok z trzeciego
(górnego) tarasu na
terenowych. Istnieje tylko jedna wskazówka źródłowa co do osoby ewentualnego taras drugi (wąski)
autora tego projektu. Stanisław Tomkowicz na posiedzeniu Komisji Historii Sztuki i budynki eremu na
Bielanach – ujęcie
Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 4 września 1915 r. pokazał zebranym od wsch.; fot. Janusz
„projekty budowy kościoła na Bielanach pod Krakowem” (oraz „przebudowy kościołów Kozina
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w Kłobucku i Krzepicach” – także fundacji Mikołaja Wolskiego), przesłane mu przez
drezdeńskiego architekta Karola Erycha Gretschla, przechowywane w „Archiwum
miejskim wrocławskim”, „robione na początku XVII w. przez budowniczego
Walentego v. Säbisch”. Nic więcej na temat tych planów nie wiadomo, po II wojnie nie zostały odnalezione, także twórczość budowniczego nie rysuje się zbyt jasno
i wymagałaby stanowczo badań monograficznych. Architekt Walenty von Säbisch
(ur. w 1577 lub 1578, zm. w 1657), działający na Śląsku i w Saksonii, wykształcony był
z pewnością na wzorcach włoskich, po odbyciu podróży po Austrii i Węgrzech, od
1606 r. związał się na stałe z Wrocławiem funkcją miejskiego budowniczego (dzięki
czemu do II wojny światowej przetrwało tu archiwum jego projektów), był przede
wszystkim specjalistą od fortyfikacji, choć zajmował się także klasycznym projektowaniem architektonicznym. Niektóre z jego rysunków były przed 1939 r. publikowane
4. Taras trzeci (górny)
i budynki eremu na
Bielanach – ujęcie
od zach.; fot. Janusz
Kozina

(m.in. niezrealizowane koncepcje fortyfikacji z ogrodami dla rezydencji w Legnicy
z ok. 1625 r. i w Urazie z 1631 r.), wiadomo też o istnieniu powstałego w początkach
jego kariery (w pierwszych latach XVII w.) założenia fortyfikacyjno-ogrodowego
w Siedliskach, projektowanego dla Georga Schönaicha, kanclerza śląskiego, związanego – podobnie jak Mikołaj Wolski – z dworem Rudolfa II. Te projekty Säbischa
dotyczą raczej prac inżynierskich niż budowlanych, charakterystyczne jest też dla nich
uwzględnianie ogrodów wpisanych w fortyfikacje zgodnie z włoską koncepcją palazzo
in fortezza, najpełniej zrealizowaną w Capraroli. Przypisanie przez Kreta Säbischowi
przypadającej na czasy Wolskiego przebudowy kościołów w Kłobucku i Krzepicach,
choć prawdopodobne, jest tylko hipotetyczne.
Na podkrakowskich Bielanach nigdy nie brano pod uwagę fortyfikacji, ale konstrukcja tarasów pod platformę z klasztorem i ich umocnienie oraz sposób zagospodarowania przypominają, także stopniem trudności, zespoły budowane przez Säbischa.
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Wydaje się on być najbardziej prawdopodobnym kandydatem na autora projektu nie 5. Widok z tarasu
tyle kościoła klasztornego, o czym bez przekonania dotychczas pisano, ile właśnie czwartego (dolnego)
na mur oporowy tarasu
całego założenia wyprzedzającego budowę eremu i świątyni.
trzeciego (górnego)
Warto tu zwrócić uwagę, iż założenie to nie miało w żadnym przypadku specyficz- eremu na Bielanach;
fot. Janusz Kozina
nie klasztornego charakteru. Wybudowana na zboczu góry ogromna platforma, poprzedzona od południa uskokowymi tarasami, mogła równie dobrze stać się podstawą dla
wzniesienia – trzeba przyznać, że położonej fenomenalnie – rezydencji. Tego rodzaju
założenia występowały w środkowej Europie w początkach XVII w., a ich najbardziej
znanym przykładem są italianizujące w swej genezie ogrody zamku w Heidelbergu
(Hortus Palatinus), realizowane od 1614 r. dla księcia Fryderyka V (późniejszego „króla
zimowego” Czech) i jego żony Elżbiety Stuart, zniszczone w czasie wojny trzydziestoletniej, znane m.in. ze sztychów Meriana, ukazujących tarasy obok zamku na zboczu
góry nad Heidelbergiem, ozdobione licznymi urządzeniami ogrodowymi (same tarasy
zachowały się częściowo do tej pory; il. 6). Podobne rozwiązania mogły być znane
w kręgu dworu królewskiego w Krakowie w pierwszych latach XVII w. (notabene
poświadczone są tuż po 1600 r. kontakty dworu wazowskiego z Heidelbergiem).
Rozwiązanie z tarasami ogrodowymi na zboczu góry „dołączonymi” do eremu bielańskiego projektowane zapewne przez młodego, ale prężnego budowniczego Säbischa
nie budzi w tym kontekście specjalnego zdziwienia. Tym prawdopodobnie należy
tłumaczyć obecność owej rampy ozdobionej niszą na posąg, usytuowanej pomiędzy
dwoma głównymi tarasami: można by ją ewentualnie interpretować jako zapożyczenie
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6. Zachowane
fragmenty tarasowych
ogrodów zamkowych
w Heidelbergu, po
1614; fot. ze zbiorów
autora

z rozwiązań ogrodowych, a choć posąg umieszczony w niszy mógł mieć charakter
sakralny, to jednak wcale tak być nie musiało.
Charakterystyczne jest połączenie w tej koncepcji schematów stosowanych w architekturze rezydencjonalnej z rozwiązaniami typowymi dla architektury klasztornej.
Łączenie funkcji rezydencjalnej z klasztorem występowało w architekturze europejskiej
drugiej połowy XVI w., a jego najdoskonalszą realizacją jest oczywiście Il Escorial
Filipa II. W warunkach polskich miało ono oczywiście znacznie skromniejszy wyraz,
na co zwrócił ostatnio uwagę Zbigniew Bania, przywołując przykład „rezydencjonalnej enklawy” przeznaczonej dla fundatora (księcia Krzysztofa Zbaraskiego) w obrębie
reformackiego klasztoru w Solcu nad Wisłą. Nie inaczej było na Bielanach, gdzie fundator miał zarezerwowany apartament w domu (zwanym do dziś Domem Wolskiego,
przylegającym od południa do elewacji świątyni klasztornej). Kilkadziesiąt metrów dalej,
na zachód, w narożniku dziedzińca przed fasadą świątyni (ale poniżej poziomu dziedzińca), w pierwszej połowie XVII w. powstał budynek rezydencjonalny przeznaczony
dla gości (w tym biskupów krakowskich i królów polskich), zwany Foresterią (później
Domem Królewskim, Pokojami Biskupimi, a obecnie Schindlerówką). Kopiuje on,
w najdrobniejszych szczegółach rozplanowania i bryły, schemat dworu-kamienicy tak
bardzo aktualny w Polsce na przełomie XVI i XVII stulecia. Zarówno Dom Wolskiego,
jak i Dom Królewski miały bezpośrednią komunikację z opisanymi tarasami ogrodowymi mieszczącymi się na południowym stoku wzgórza poniżej eremu (il. 2). Trudno
sobie wyobrazić, aby w czasach Wolskiego (i zapewne później) tarasy te przeznaczone
były wyłącznie pod uprawę kapusty!
Warto mieć świadomość, że Wolski projektował Bielany jako wielki zespół budowli,
a obecnie istniejący klasztor kamedułów był tylko jego pierwszym – choć głównym
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– zrealizowanym elementem. W testamencie z 1630 r. Wolski wyraźnie mówił
o zamyśle wzniesienia poza terenem
eremu, przy drodze do niego, naprzeciw
siebie, dwóch kościołów dla kobiet
(pw. św. Marii Magdaleny i św. Marii
Egipcjanki). Nie ma możliwości stwierdzić, czy w takim zespole klasztornym
przewidziane było miejsce dla kolejnej,
jeszcze bardziej okazałej rezydencji fundatora, ale można hipotetycznie przyjąć,
że przewidział on w programie całego
zespołu miejsce dla siebie i że było ono
powiązane z ogrodami rozplanowanymi 7. Korytarz (pierwszy
na południowym stoku wzgórza, poni- dolny odcinek) rampy
łączącej tarasy czwarty
żej platformy z eremem i kościołem.
(dolny) i trzeci (górny)
Zagadnienie zasygnalizowane tu eremu na Bielanach –
widok na pustą niszę
tylko w formie krótkiego komunikatu na zakończeniu
wymaga dokładniejszych badań, przede korytarza. Fot. Janusz
Kozina
wszystkim terenowej inwentaryzacji
i być może prac odkrywkowych na tarasach, do których zapewne nie dojdzie tak
prędko, mamy bowiem do czynienia z obszarem objętym surową klauzurą klasztorną.
Jednak już nawet sama staranna inwentaryzacja istniejących budowli (tarasów, murów
oporowych, schodów, ramp) i ich porównanie ze znanymi projektami Säbischa może
przynieść pewne wnioski odnośnie do tezy o jego zaangażowaniu w najwcześniejszej
fazie projektowania założenia. Niewątpliwie jednak udział Säbischa na tym etapie
powstawania eremu wydaje się bardziej prawdopodobny niż jego ewentualne zaangażowanie w budowę świątyni klasztornej.

nota bibliograficzna
W dalszym ciągu zachowują wartość starsze opracowania architektury klasztoru bielańskiego: Małkiewicz 1962, s. 143–185, il. 1–32; Małkiewicz 1972, s. 83–108, il. 1–12;
Kret 1967, s. 23–55; Sprawozdania 1922, s. XVIII. O projektach Säbischa w kontekście
środkowoeuropejskich i śląskich realizacji ogrodowych w początkach XVII w. zob.:
Jagiełło, Brzezowski 2014, s. 151–156. Na temat związków klasztorów z rezydencjami
w nowożytnej Polsce zob. Bania 2013–2014, s. 129–136. O rezydencjonalnej genezie
rozwiązań Domu Wolskiego i Domu Królewskiego na podkrakowskich Bielanach
mówił w niepublikowanych referacie: Żmudziński 2010.
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On Residential Aspects of the Early Period
of Construction of the Camaldolese Monastery
at Bielany near Cracow. A Brief Communication

T

he present communication is a survey of the author’s observations made so far in his research
before and analytic study (hence the lack of reference notes which are replaced by the basic
literature on the subject at the end of the text). The text is devoted to the underexplored beginnings of
the Camaldolese monastery on the mountain in the village of Bielany near Cracow by Mikołaj Wolski
in 1604 (with the contribution of the owner of the mountain – called Silver Mountain – Sebastian
Lubomirski). According to preserved sources the building works of the hermitage for the monks was
concluded in 1609 and the building of a church began. Thus, the first stage of the monastery construction spanned the years 1604–1609, and brought up a platform resting on the slope of the mountain,
strong enough to serve as the basis for a large church and other buildings. On its southern side the
platform has three terraces. It is an engineering structure using the natural limestone rock with vaulted
cellars, revetments etc. built over it. The terraces formed below the platform, unused today, could have
served as either utility or ornamental gardens, although this requires further research.
The written sources give no clear indications of the authorship of the described engineering layout,
which resemble fortifications. Neither is there anything to suggest whether the designer of this part of
the complex could be identified with the author of the monastic church design built at a later stage.
The only indication of the authorship of the whole complex built in 1604–1609 is a reference about
some kind of participation of the Silesian architect Walenty von Säbisch (b. 1577 or 1578, d. 1657),
from 1606 Wrocław’s official builder, an artist brought up on the best Italian models. He was mainly
a designer of fortifications, also with the inclusion of gardens and residences, less often he designed
churches and related buildings. The author lists Säbisch’s known designs of this type: unrealised concepts of fortifications with gardens for a residence at Legnica from ca. 1625 and at Uraz from 1631; and
a fortified complex with gardens at Siedliska realised in the early 17th century. The author surmises
that the remark associating Säbisch with Bielany near Cracow could concern the realisation of the
first, initial stage of the building of the Camaldolese complex: the construction of the main platform
and garden terraces on the southern side
According to the author’s opinion, a possible ornamental garden on the terraces below the monastery could have been the result of a residential aspect of the whole complex which included not only
the monastery, but also the founder’s house and a guest house connected to the gardens. Such enclaves
existed in Polish monasteries of the first half of the 17th century. This hypothesis is evidenced by an
underground passage connecting the two terraces, fitted with a big niche for a statue, undoubtedly
modelled on solutions used in garden designs. The connection passage between the terraces on the
slope and the nearby residence built at Bielany was known in Europe in the early 17th century, as
evidenced by the so-called Hortus Palatinus at Heidelberg castle built from 1614.
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Bielany w Krakowie od razu zbudowano.
Wyniki badań architektoniczno-konserwatorskich w klasztorze
oo. kamedułów z lat 2005-2011
ha l i na roj kows ka - tas a k ,

e l ż b i e ta w ys z y ń s ka

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie

K

lasztor kamedułów na Bielanach należy do Kongregacji Eremitów Pustelników
Góry Koronnej powołanej w XVI w. we Włoszech, w górzystej Umbrii koło
Perugii. Jest najstarszym czynnym do dzisiaj klasztorem na ziemiach polskich, założonym w 1604 r. w podobnych warunkach terenowych. Zgodnie bowiem z konstytucjami
zakonnymi: „spokój i piękno miejsca przyczyniają się niemało do podniesienia ducha
i do łatwego i spontanicznego oddania chwały Stworzycielowi wszystkich rzeczy”1.
Finansowa sytuacja klasztoru oo. kamedułów pod koniec XX w. była bardzo trudna,
co doprowadziło do ogólnego zaniedbania wszystkich budynków w obrębie klasztoru.
Eremy, w których mieszkali zakonnicy były bardzo zniszczone, miały zawilgocone
ściany i zagrzybiałe tynki oraz przeciekające dachy, było w nich zimno. Budynki gospodarcze zaś znajdowały się w stanie nieomal ruiny. Dom Fundatora (Dom Wolskiego)
i Foresteria (Schindlerówka) zamieniono w składziki na różne rzeczy. Jedynie kościół
prezentował się okazale – ze swoją monumentalną, odnowioną w latach 1995–1997
fasadą wykonaną w białym wapieniu, dekorowaną rzeźbami świętych w wyszukanych
pozach, flankowaną dwiema wysokimi wieżami, widocznymi nawet z daleka. Bogato
dekorowana malowidłami ściennymi furta klasztorna nie zachęcała do wejścia, ponieważ do wysokości ok. 1,20 m tynki były odparzone i miejscowo odpadały, a w górnej
partii widoczne były podziały na ścianach i zarysy postaci oraz fragmenty pejzażu.
Dawała jedynie wyobrażenie o świetności tego miejsca. A przecież furta to wizytówka
klasztoru, bo to tutaj pielgrzymujący wierni i turyści mogą odpocząć, przysiadłszy na
ławach. Wejście za furtę przez cały rok mają jednak wyłącznie mężczyźni, a kobiety
tylko w określone 12 dni w roku.

1 Florkowska, Florkowski 2010, s. 12.
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1. Plan sytuacyjny
zespołu klasztornego
kamedułów
na Bielanach;
rys. W. Niewalda

Remont adaptacyjno-konserwatorski zespołu klasztornego rozpoczęty w 2005 r.
można nazwać Wielką Renowacją, która nastąpiła po długim okresie użytkowania,
zniszczeniach i zaniedbaniach spowodowanych wojnami lub brakiem środków na bieżące utrzymanie. Znaczenie tej renowacji zwiększa fakt otwarcia klasztoru, wprawdzie
ograniczonego, dla osób pragnących odnowy duchowej, w tym dla osób świeckich.
Szersza funkcja rekolekcyjna, w przeszłości ograniczona tylko do budynku Foresterii
(Schindlerówki), jest prawdziwą szansą na utrzymanie samej idei dużego, historycznego zespołu klasztornego, w którym żyje w surowej regule tylko kilkunastu mnichów.
Założenie klasztorne, z wyjątkiem kościoła i domków eremickich, do roku 2005
nie było przedmiotem badań historycznych, konserwatorskich ani architektonicznych.
Ogólne informacje historyczne dotyczące zespołu pojawiały się w literaturze przy
okazji fundacji klasztoru, architektury i wystroju kościoła2. Przyczyną tego jest mała
ilość zachowanych źródeł rękopiśmiennych oraz surowa reguła klasztoru, utrudniająca dostęp osobom z zewnątrz. Dlatego też badania interdyscyplinarne prowadzone
w latach 2005–2011 na potrzeby projektów rewaloryzacji i adaptacji części zespołu
2 Podstawowa literatura: Zarewicz 1871, s. 30–31, 2061; Tomkowicz 1906, s. 45–46; Tomkowicz 1904, s. 55–
58; Małkiewicz 1962, s. 143–186; Małkiewicz 1972, s. 83–108; Gajewski 1976, s. 374–377; Florkowska, Florkowski 2005, passim.
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klasztornego na centrum rekolekcyjne mają doniosłe znaczenie dla poznania jego
historii. Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim przedstawienie pierwotnego
wyglądu zespołu klasztornego na podstawie przeprowadzonych badań oraz późniejszych jego przekształceń3.
Erem na Bielanach krakowskich, zwany Eremem Srebrnej Góry, z kościołem pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny został ufundowany 22 lutego 1604 r. przez
Mikołaja Wolskiego z Podhajec, marszałka wielkiego koronnego, utrzymującego
bliskie kontakty z dworem króla Zygmunta III Wazy. Teren pod budowę eremu –
Pagórki św. Stanisława, zwane Srebrną Górą od legendy związanej z fundacją, oraz
pobliską wieś Bielany zapisał pustelnikom kasztelan wojnicki Sebastian Lubomirski
7 kwietnia 1604 r. W 1605 r. biskup krakowski Bernard Maciejowski położył kamień
węgielny pod budowę dwudziestu domków dla zakonników, a cztery lata później,
w maju 1609 r., nuncjusz Franciszek Simoneta poświęcił miejsce pod budowę kościoła.
Zakonnicy, sprowadzeni do Krakowa już w 1605 r., zamieszkali na Bielanach dopiero
3 Zespół badawczy tworzyli: historyk sztuki mgr Jerzy Żmudziński, badacz architektury dr Waldemar Niewalda, konserwatorzy dzieł sztuki: mgr Wiesława Stefańska, mgr Aleksandra Grochal, mgr Katarzyna
Magrysiewicz-Dobrzańska, dr Eliza Buszko, inspektorzy nadzoru z ramienia Miejskiego Konserwatora
Zabytków: mgr Elżbieta Wyszyńska, mgr Halina Rojkowska-Tasak oraz inż. arch. Marek Cholewka, który
z dużym zaangażowaniem inicjował i konsultował działania rewaloryzacyjne jeszcze na etapie wstępnym.

2. Skrzydło

południowe z Domem
Fundatora –
stratygrafia murów,
rzut parteru;
rys. W. Niewalda

259

3. Skrzydło
południowe z Domem
Fundatora –
stratygrafia murów,
przekrój (Dom
Fundatora);
rys. W. Niewalda

w 1610 r.4 W prace budowlane zaangażowany był sam fundator, którego
rezydencja zwana Domem Fundatora
włączona została w założenie klasztorne. Źródła dotyczące autora założenia oraz artystów wykonujących
dekoracje są bardzo skąpe i nieprecyzyjne. Według badacza źródeł archiwalnych Jacka Gajewskiego regularne
założenie klasztorne z budynkami
otaczającymi dziedzińce i rozplanowanie dróg realizował znany architekt
włoski Andrea Spezza, sprowadzony
do kontynuowania budowy kościoła
po katastrofie w 1617 r., i prowadził
prace do 1623 r.5 Zdaniem Jerzego
Żmudzińskiego wstępne prace budowlane według projektu przywiezionego
z Włoch musiały się rozpocząć zaraz
po dokonaniu aktu fundacji, skoro
domki były gotowe w 1610 r., a kościół
był w trakcie budowy, a więc jeszcze przed przybyciem Spezzy6. W 1624 r. na terenie
klasztoru prowadzono budowę dróg, przy której zatrudniony był brukarz Mathias,
a w latach 1624–1626 murarz Giovanni Battista budował cysternę pod domem gościnnym. W 1629 r. Mikołaj Wolski zawarł kontrakt na budowę muru klauzury z Janem
Marią Spinellim7.
Klasztor położony przy trakcie na Śląsk zajmowany był przez wojska szwedzkie
i rosyjskie w latach 1655, 1709, 1714–1715, a także podczas konfederacji barskiej w latach
1769–1771. W 1857 r. odnowiono i rozbudowano Foresterię (Schindlerówkę). Wśród
skąpych źródeł zachowały się dwa opisy inwentarzowe całego założenia: z 1820 i 1870 r.,
oraz dwa rysunki: widok od południa Foresterii, fragmentu kościoła, Domu Fundatora
i południowego budynku klasztornego, akwarela malowana przez Jana Kantego
Wojnarowskiego w 1862 r.8, i widok założenia z lotu ptaka, rysowany w 1889 r. przez
Ludwika Łepkowskiego znajdujący się w klasztorze, a także fotografie z okresu międzywojennego Agencji Fotograficznej „Światowid”9. Remont konserwatorski skrzydeł klasztoru przylegających do kościoła z usunięciem tynku z elewacji frontowych
4 Florkowska, Florkowski 2010, s. 12.
5 Gajewski 1976.
6 Żmudziński 2005.
7 Gajewski, Pałamarz, Petrus, s. 46, 50.
8 J.K. Wojnarowski, akwarela, w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (MHK), nr inw. MHK
118/VIII.
9 Fotografie znajdują się w zbiorach MHK oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.
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i ekspozycją wątków oraz wymianą stropów na żelbetowe miał miejsce w 1963 r. 4. Foresteria
pod kierunkiem prof. Wiktora Zina, a konserwacja malowideł w przejeździe furty – (Schindlerówka)
– stratygrafia murów,
w 1984 r. przez Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Krakowie. Z funduszy rzut parteru;
zebranych przez Wydawnictwo Jagiellonia S.A. w ramach ratowania klasztoru kame- rys. W. Niewalda
dulskiego, w latach 2004–2005 wyremontowano północno-zachodnią część klasztoru
przy dziedzińcu wewnętrznym oraz domki eremickie, szkoda tylko, że bez właściwego
nadzoru konserwatorskiego.

opis założenia klasztornego
Zachowane założenie klasztorne na krakowskich Bielanach, usytuowane na szczycie
Srebrnej Góry, otoczone kamiennym murem zamykającym prostokątny obszar, lekko
ścięty przy południowo-wschodnim narożniku, posiada symetryczne rozplanowanie
otaczające centralnie położony kościół z dwuwieżową fasadą. Główną oś założenia
o kierunku wschód–zachód stanowi długa, wąska droga dojazdowa z bramą bez
wrót, budynek furty, kościół i aleja rozdzielająca zaplanowane cztery rzędy domków
pustelniczych, zakończona altaną. Dziedziniec zewnętrzny w formie pięcioboku wraz
z drogą dojazdową pnącą się stromo pod górę oddzielony jest murem od ogrodów.
Zabudowania klasztorne z kościołem usytuowane są na splantowanej kulminacji
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5. Foresteria (Schindlerówka) stratygrafia murów, przekrój podłużny;
rys. W. Niewalda

wzgórza. Po bokach furty znajdują się analogiczne parterowe budynki tzw. Babińca po
stronie południowej, a po stronie północnej budynku gospodarczego z równoległą do
niego stajnią, nadbudowaną w pierwszej ćwierci XX w. Pomiędzy furtą a kościołem
rozciąga się prostokątny, tarasowy dziedziniec wielki, zamknięty od północy budynkiem gospodarczym i ogrodzeniem z bramą prowadzącą na teren gospodarczy z ogrodem, a od południa ograniczony budynkiem Foresterii i tralkową balustradą. Z tego
miejsca rozciąga się daleki widok na Kraków z górami w tle. Boczne, kilkupoziomowe
budynki posadowione są poniżej dziedzińca. Jego wschodni bok zamyka kamienna
fasada kościoła oraz piętrowy Dom Fundatora w części południowej i takie samo
skrzydło klasztorne w części północnej. Elewacje tych budynków były pierwotnie
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tynkowane i wraz z elewacją kościoła
stanowiły monumentalne zamknięcie
widoku z dziedzińca.
Zasadniczo piętrowe zabudowania
klasztorne zgrupowane są wokół
dwóch prostokątnych dziedzińców
przylegających do bocznych ścian
kościoła. Wzdłuż dziedzińca południowego wzniesiono skrzydło klasztorne (obecnie dom rekolekcyjny),
w skrzydłach otaczających dziedziniec
północny umieszczono refektarze,
kuchnię, salę rekreacyjną. Na tym
dziedzińcu znajduje się duża studnia
z czarnego marmuru nakryta czterospadowym dachem opartym na murowanych filarach. Erem założony jest
na niższym splantowanym terenie, oddzielony od kościoła i klasztoru murem z dwiema 6. Aleja dojazdowa do
bramami. Pierwotnie, wzorem włoskim, liczył 20 jednakowych domków w czterech klasztoru, w tle Furta
i fasada kościoła;
rzędach, z czego zachowane są dwa rzędy po stronie południowej z ostatnim domkiem fot. M. Cholewka
pierwszego rzędu większym od pozostałych, zwanym czworakiem, wzniesionym
w 1906 r., i cztery domki w dwóch rzędach po stronie północnej. Północny domek
przy murze eremu został zaanektowany przez nowicjat i powiększony przed 1904 r.10
Część eremu bez domków zajmuje ogród. Teren po stronie północnej w znacznej
części jest zalesiony i prowadzi do niego wtórna brama gospodarcza. Po stronie południowej, przy klasztorze, założone są tarasowe ogrody, a poniżej, na stromym stoku
rosną drzewa. Taki stan klasztoru kamedulskiego na Bielanach przedstawia rysunek
Ludwika Łepkowskiego z 1889 r., zachowany w klasztorze, sfotografowany przez znany
krakowski zakład Kriegerów na przełomie XIX i XX w.11 Obecnie południowa część
zabudowań klasztornych z Foresterią, Domem Fundatora i południowym budynkiem
klasztoru zaadaptowana jest na centrum rekolekcyjne, budynki gospodarcze w północnej części, poza obiektami przylegającymi bezpośrednio do dziedzińców klasztornych,
wydzierżawione są dla potrzeb winnicy założonej na zachodnich stokach Srebrnej
Góry, poniżej klasztoru.
Ze względu na planowane prace projektowe i adaptacyjne oraz zabezpieczenia konstrukcyjne wykonano badania tynków i warstw malarskich oraz badania
architektoniczne niebadanych dotąd w tak dużej skali obiektów i przygotowanie
wytycznych konserwatorskich do remontu, które przyniosły odkrycia malowideł,
głównie z XVIII w., oraz potwierdzenie substancji murów z czasu budowy założenia
w pierwszej tercji XVII w. Badania zapoczątkował projekt – dofinansowany z funduszy

10 Żmudziński 2013.
11 Fot. w zbiorach MHK, nr inw. MHK 1104/VIII.
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europejskich12 – adaptacji na centrum rekolekcyjne
południowej części klasztoru wraz z budynkiem
Foresterii. Badania konserwatorskie i architektoniczne prowadzone były etapami, w zależności
od postępów prac remontowych i adaptacyjnych
w poszczególnych częściach założenia klasztornego13.
Etap I (2005) – południowa część założenia:
Dom Fundatora (tzw. Dom Wolskiego), południowe skrzydło klasztoru (tzw. Infirmeria i Pokoje
Gościnne), Foresteria (tzw. Pokoje Biskupie lub
Schindlerówka) z południową częścią oficyny
zachodniej (tzw. Babińca), mur eremu z bramkami,
dwa domki eremickie14.
Etap II (2007) – domki eremickie nr 2 i 3, budynek furty z przyległymi pomieszczeniami15.
Etap III (2010) – refektarz, piekarnia, kuchnia
w skrzydle północnym16.
Etap IV (2011) – polichromie w przejeździe
budynku furty17.
Na remont oczekuje częściowo przebadana
północna część klasztoru łącznie z budynkami
gospodarczymi przy wielkim dziedzińcu oraz nawa
główna kościoła.
7. Południowa wieża
kościoła i Dom
Fundatora;
fot. E. Wyszyńska

rezultaty badań interdyscyplinarnych
Budynek południowy. W efekcie badań okazało się, że wszystkie budynki otaczające
dziedziniec południowy powstały w jednym czasie jako jednolite założenie dostawione
do ściany kościoła, z Domem Fundatora zajmującym całe piętrowe skrzydło zachodnie
lub tylko piętro w tym skrzydle, według opisów zamieszczonych w inwentarzach
z XIX w. Odkrywki konstrukcyjne w ścianach nie wykazały rozwarstwienia murów.
Kościół wraz z zabudowaniami klasztornymi usytuowany został w najwyższym
miejscu wzgórza, na utworzonym dużym tarasie nadsypanym od strony wschodniej. Nierówności terenu spowodowały różną ilość kondygnacji w poszczególnych
12 Małopolski Regionalny Program Operacyjny.
13 Nazwy poszczególnych budynków lub pomieszczeń założenia klasztornego przyjęte w dokumentacji
zaczerpnięte zostały z inwentarza sporządzonego w 1870 r.
14 Żmudziński 2005; Niewalda 2005a; Niewalda 2005b; Stefańska 2005.
15 Niewalda 2007; Żmudziński 2007.
16 Niewalda 2010b.
17 Sień przejazdowa budynku Furty klasztoru O.O. Kamedułów na Bielanach w Krakowie, w: Dokumentacja konserwatorska 2012.
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skrzydłach zabudowy. Najwięcej z nich
uzyskał budynek południowy z dwoma
sklepionymi poziomami wykonanymi częściowo w stoku wzgórza, z oknami w ścianie
południowej i trzecią kondygnacją dostępną
i doświetloną również z dziedzińca środkowego. Dwie górne kondygnacje posiadają
układ dwutraktowy, z celami od strony południowej i długimi, sklepionymi korytarzami
od strony dziedzińca (północnej). Jest to
typowy układ budynku klasztornego z celami
dostępnymi z korytarza. Pod podwórzem
od strony północnej dostawiony został
równoległy korytarz przekryty kamiennym
sklepieniem kolebkowym, komunikujący
erem z celami środkowego i dolnego poziomu skrzydła, przekształcony na cysternę 8. Południowy mur
wielkiego
i komórki piwniczne. W trakcie badań odkryto pierwotne otwory wejściowe do oporowy
dziedzińca z odsadzką,
skrzydła południowego. Dwa dolne poziomy połączone były zapewne od początku wzmocnienia
wewnętrznym zejściem z korytarza do dolnej sieni, które mogło funkcjonować konstrukcyjne;
fot. E. Wyszyńska
w miejscu dzisiejszego, przekształconego ok. 1870 r. z wykorzystaniem kamiennego
słupka w kształcie dwulalkowej tralki ozdobionej manierystycznym ornamentem.
Badania architektoniczne dowiodły, że zachowane schody drewniane w różnych miejscach skrzydła południowego i wschodniego wykonane zostały wtórnie przed rokiem
1870. Pomieszczenia i cele dwóch dolnych kondygnacji przekryte są pierwotnymi
sklepieniami kolebkowymi z głęboko ciętymi lunetami, o ostro zarysowanych szwach,
podobnie jak korytarz najwyższej kondygnacji, której cele przekryte były drewnianymi,
fazowanymi i bielonymi stropami belkowymi, odkrytymi podczas ostatnich badań.
Zachodnia część skrzydła przyległa do Domu Fundatora miała odmienny charakter,
z kuchnią położoną najwyżej, z kloakami na dwóch górnych poziomach i karcerem
na środkowym poziomie. Nieznane jest pierwotne przeznaczenie poszczególnych
pomieszczeń, ale według opisu z 1820 r. z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że ich funkcja nie zmieniła się od czasu budowy skrzydła klasztornego. Najniższa
kondygnacja o zróżnicowanych dużych pomieszczeniach mieściła pralnię, gdzie na
jednej z kamiennych wanien wyryta jest data 1684, mydlarnię, golarnię i komory do
przechowywania jarzyn. Na piętrach były cele zakonne. Na korytarzu ostatniej kondygnacji, przy ścianie wschodniej z dwoma podłużnymi półkolistymi oknami, zachowała
się murowana mensa ołtarzowa i malowidło na ścianie, w glifach okiennych i na
mensie, odkryte podczas prowadzonych prac konserwatorskich, a pochodzące z czasu
budowy, na co wskazują cechy stylowe. Przedstawia ono obramienie niezachowanego
obrazu ołtarzowego, nad którym umieszczony jest krzyż z promieniami. Obramienie
o motywach okuciowych z liśćmi akantu i girlandami obiega okna, przechodząc na
sklepienie ponad krzyżem. W glifach przedstawione są w sposób realistyczny narzędzia Męki Pańskiej, a w nadprożach chusta św. Weroniki. Polichromię wykonano
w ugrach, sjenach i brązach na szarobłękitnym tle. Kolor ornamentu imituje złoto. Po
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bokach mensy na ścianie namalowane są dwie prostokątne profilowane płyciny imitujące marmur. Mensa również jest dekorowana płyciną. Malowidło było silnie przetarte,
ale z czytelną kompozycją. Na środkowym korytarzu odkryto zachowane w dwóch
lunetach nad drzwiami fragmenty roślinnej dekoracji podobnej do dekoracji ołtarza,
co daje wyobrażenie o dekoracyjności ciemnego, jednolitego korytarza z malowanymi
portalami wejść do cel, a na pewno ich nadproży. Według inwentarza z 1820 r. cele
na najwyższej kondygnacji pełniły funkcję infirmerii, czyli szpitala. Być może sale
dla chorych zaplanowane były tu od początku, z osobnym wejściem z dziedzińca
i z kaplicą w części korytarza, utrzymane częściowo jeszcze po 1870 r. Przy ołtarzu po
lewej stronie w ścianie znajduje się w wykutym w kamieniu mały, szczelinowy otwór
umożliwiający uczestnictwo we mszy św. z sąsiedniej celi.
Dwa tarasy. Wzdłuż skrzydła klasztornego i eremu od strony południowej na
nasłonecznionym stoku wzgórza ciągną się dwa tarasy ogrodowe o ścianach oporowych z kamienia łamanego, połączone schodami zlokalizowanymi w przedłużeniu
wyjścia z sieni budynku. Wyższy taras, dostępny z dolnych kondygnacji skrzydła
klasztornego i Foresteri, jest założony na sklepieniu kolebkowym. W sklepionych
wnętrzach znajdują się pomieszczenia magazynowe i gospodarcze dostępne z tarasu
dolnego. Taras niższy, znacznie szerszy, założony jest również na ciągu sklepionych
pomieszczeń połączonych korytarzami.
Skrzydła wschodnie dwupoziomowe przylegające z dwóch stron do kościoła zbudowane są na stoku tarasu. Pełniły przede wszystkim funkcję komunikacyjną z dużymi,
sklepionymi bramami pośrodku, przez które schodzi się z dziedzińców po kamiennych
schodach na niższe podwórze poprzedzające erem. Pomieszczenia i cele pomocnicze
dla kościoła i skrzydeł zakonnych rozlokowano po obu stronach bram, a na dolnym
poziomie usytuowano pomieszczenia gospodarcze i piwnice częściowo wykute w skale.
Przy północnym dziedzińcu była to cela zakrystiana i cela kucharza, przy dziedzińcu
południowym – bogato polichromowane wnętrza kaplicy św. Józefa i lavabo o cechach
stylowych pierwszej połowy XVII w., połączone z zakrystią kościoła, oraz dodatkowa
cela połączona z dolnymi pomieszczeniami gospodarczymi. Badaniom poddano tylko
część budynku południowego, łączącą się z budynkiem klasztornym. Na górnej kondygnacji nad podziemną piwnicą zachowało się kwadratowe pomieszczenie nakryte
sklepieniem kolebkowym z lunetami ozdobionym dekoracją listwową charakterystyczną dla pierwszej połowy XVII w. Na jednej ze ścian w dolnej partii odkryto relikty
malowidła przedstawiającego pierwotnie mnichów w habitach. Zachowany fragment
to rysunek czernią na pobiale, przedstawiający schematycznie zaznaczone stopy i końce
habitów. Okno w ścianie wschodniej posiada kamienne obramienie. Wnętrze to miało
bezpośrednie połączenie z korytarzem infirmerii, w którym stał ołtarz, z tego powodu,
a także ze względu na wyróżniającą je dekoracyjność mogło odgrywać rolę zakrystii.
W 1820 r. skomunikowane było z karcerem (zapewne zlokalizowanym tam wtórnie),
przebudowane około 1870 r. przez wstawienie drewnianych schodów i wprowadzenie
drugiego poziomu użytkowego.
Dom Fundatora klasztoru kamedulskiego Mikołaja Wolskiego zajmował skrzydło zachodnie, dostawione do wieży kościoła, i jako jedyny w całym zespole był
przekształcany jeszcze w XVII w., najprawdopodobniej w trakcie budowy. Mimo
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9. Widok z południa

na tarasy ogrodowe,
skrzydło klasztorne,
ścianę szczytową
Domu Fundatora
i Foresterię (po lewej),
po prawej domek
pustelniczy, w tle
kościół klasztorny;
fot. W. Niewalda

powiązań ścian magistralnych nie był skomunikowany bezpośrednio z budynkiem
klasztornym. Założony na rzucie prostokąta, z lekkim poszerzeniem w północnej części,
jednotraktowy, dwukondygnacyjny, jedynie od strony południa posiadał dwa poziomy
piwnic wykute w skale. Część przylegająca do wieży kościoła mieściła na obydwóch
kondygnacjach sień, w parterze przelotową i sklepioną. Część mieszkalna składała się
z dwóch kwadratowych wnętrz na każdym poziomie, z oknami w elewacji zachodniej
i południowej, przekrytych na parterze sklepieniem krzyżowym i krzyżowo-kolebkowym z lunetami (pomieszczenie południowe), a na piętrze drewnianymi stropami belkowymi (wymienionymi na żelbetowe w XX w.). W sieni górnej na ścianie północnej
zachowana jest górna część lavabo w formie stiukowej dekoracji niszy, wypełnionej
motywem muszli zwieńczonej krzyżem kamedulskim. Klatka schodowa dwubiegowa
zlokalizowana została od strony dziedzińca wewnętrznego jako trakt tylny pomiędzy
sienią a pomieszczeniem północnym, charakteryzującym się ponadto bardzo dobrymi
właściwościami akustycznymi, gdzie głos biegnie ukośnie po sklepieniach i szept
jest doskonale słyszalny po drugiej stronie sali. Nowatorska, tunelowa konstrukcja
klatki schodowej wzorowana jest na schodach w zamku królewskim na Wawelu,
w skrzydle północnym odbudowanym po pożarze z 1595 r. przez architekta włoskiego
Jana Trevano.
Układ przestrzenny budynku odbiega od układu klasztornego i jest typowy dla
piętrowych domów możnowładczych wykształconych w XVI w. Sale południowe
na każdej kondygnacji ogrzewane były ozdobnymi kominkami. Kominek na piętrze
posiada manierystyczne obramienie z piaskowca z wydatnymi głowicami węgarów
i murowanym gzymsem, kominek na parterze został przekształcony w późniejszym
czasie. W południowej sali parteru odkryto malowidło figuralne na ścianie południowej,
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na filarze pomiędzy oknami przechodzące na sklepienie, przedstawiające dwa unoszące
się anioły w niebieskich szatach, z czerwonymi skrzydłami trzymające paludament
z koroną przewiązany sznurami, pod którym wisiał obraz. Na dolnych partiach ściany
zachowały się ślady wskazujące na istnienie tam mensy ołtarza, ramowanej po bokach
malowanymi marmoryzowanymi płycinami, podobnie jak na ścianie w górnym korytarzu budynku klasztornego. Malowidło zachowało się bardzo źle. Zidentyfikowano
jego formę oraz śladowo zachowaną kolorystykę i sposób malowania. Posiadało
ciemną, intensywną kolorystykę, a modelunek form wzmocniony był czarnym kon-

10. Widok od zachodu
na Foresterię (po
prawej) i południową,
podpiwniczoną część
oficyny zachodniej;
fot. W. Niewalda

turem (fragment skrzydła, stopa anioła). Zachowane fragmenty polichromii pozwoliły na jej odtworzenie po śladach. Umieszczenie ołtarza w większym z pomieszczeń
parteru wskazuje na jego przeznaczenie na prywatną kaplicę fundatora. Przed 1820 r.
w pomieszczeniu tym funkcjonowała apteka, a w sąsiednim (północnym, tzw. sali
akustycznej) laboratorium.
Dom Fundatora jako jedyny posiada w elewacji frontowej, wychodzącej na dziedziniec wielki, obramienia okien wykonane z kamienia oraz kamienne węgary otworu
bramy. Kamienne, półkoliste nadproże zostało zastąpione tynkowym. W elewacji tej
z eksponowanymi wątkami po usunięciu tynków w 1963 r. widoczne są ceglane zamurówki pod parapetami okien i z boku okna drugiego od północy na piętrze, a także szeroki łuk nad otworem bramy usytuowany wyżej, interpretowany jako łuk odciążający.
Zmian takich nie ma w elewacji skrzydła po północnej stronie kościoła, również pozbawionej tynku. Ślady te wskazują na pierwotne otwory większe, z niższymi parapetami,
oraz na przesunięcie okna na oś w pomieszczeniu sąsiadującym z sienią na pierwszym
piętrze lub na otwór wykusza. Niżej założone poziomy użytkowe budynku wskazują
na pierwotnie niższy poziom całego dziedzińca wielkiego lub jego południowej części.

268

bielany w krakowie od razu zbudowano

Wprowadzenie kamieniarki okien o profilu analogicznym do tych w kamiennych 11. Widok eremu;
portalach usankcjonowało zmiany i obecne poziomy w budynku. Przekształcenia te fot. W. Niewalda
wykonano jeszcze w trakcie budowy, zapewne po przybyciu na Bielany Andrei Spezzy,
wzbogacając elewację frontową w kamienny detal wyróżniający Dom Fundatora
w całej zabudowie.
Foresteria (Dom Gościnny). Konieczność istnienia domu gościnnego w zespole
klasztornym, usytuowanego na uboczu, zapisana jest w konstytucjach zakonnych.
Na Bielanach Foresteria zaplanowana była od początku i – jak wskazują badania
architektoniczne – budowana równolegle z klasztorem. Foresteria zwana była także
Schindlerówką od nazwiska ks. Jana Schindlera, który w niej zamieszkał w 1846 r.
i znacznie ją zmodernizował. Zatrzymywali się w niej królowie i dostojnicy kościelni
przyjeżdżający na modlitwę i to tutaj odbywały się narady w sprawach wagi państwowej. Budynek usytuowany przy południowo-zachodnim narożniku wielkiego
dziedzińca, na stoku, podobnie jak południowe skrzydło klasztorne posiada trzy
kondygnacje, dwie wbudowane w stok i trzecią wychodzącą na dziedziniec wielki.
Prostokątny, wzniesiony w większości z cegły, nakryty dachem dwuspadowym,
połączony jest z budynkiem gospodarczym (oficyną południowo-zachodnią) stojącym
po południowej stronie furty mieszczącym prawdopodobnie od początku kuchnię,
spiżarnię i mieszkania służby. Pod częścią oficyny przylegającą do Foresterii znajduje
się piwnica, częściowo wykuta w skale, nakryta kamiennym sklepieniem. Pierwotnie
mogła być cysterną, o której wspomina kontrakt z murarzem Giovannim Battistą z lat
1624–1626 na budowę cysterny pod domem gościnnym. Najniższy poziom Foresterii
o przeznaczeniu gospodarczym, z trzema wnętrzami, dostępny był z ogrodu wejściem
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12. Polichromia

w korytarzu
południowego
skrzydła klasztornego,
ok. 1640;
fot. A. Grochal

270

w ścianie wschodniej. Dwa górne poziomy w układzie
dwutraktowym zajmują pokoje mieszkalne zlokalizowane od strony południowej. Na poziomie środkowym
znajduje się przejazdowa sień przylegająca do stoku,
łącząca ogród położony po zachodniej stronie założenia
z tarasem ogrodowym wzdłuż południowego skrzydła
klasztornego. Najwyższa kondygnacja o charakterze
reprezentacyjnym posiada dużą salę nad pokojami
mieszkalnymi z trzema oknami od południa i dwoma od
wschodu (w jednym z nich wykonano późniejsze wyjście
na taras) i dużym kominkiem o kamiennych, wolutowych węgarach, z kartuszem herbowym na trapezowym
okapie oraz kilka mniejszych pomieszczeń położonych
nad sienią, z kaplicą w narożniku północno-wschodnim.
Pierwotna bryła i układ przestrzenny Foresterii dotrwały
bez większych zmian do naszych czasów.
W dziedzińcu wielkim, w sondażach pod powierzchnią terenu wykonanych przy narożniku Foresterii i oficyny południowo-zachodniej stwierdzono kamienne
mury przybudówki większej od obecnej, wzniesionej
w pierwszej połowie XIX w., mieszczącej sień z wejściem z dziedzińca i tunelowe
schody na środkowy poziom Foresterii, a także przybudowany do niej niewielki aneks,
zamieniony później na latrynę, ze sklepioną piwnicą i zamurowanym okienkiem
w ścianie wschodniej, znajdującym się około 60 cm pod obecnym poziomem terenu,
co wskazuje na pierwotny niższy poziom użytkowy dziedzińca. Od strony ogrodu
w odkrywce narożnej ujawniono dostawienie ściany oficyny do narożnika Foresterii,
co dowodzi etapowego wznoszenia poszczególnych elementów założenia klasztornego. Foresteria ze względu na tarasową konstrukcję była budowana równocześnie
z południową częścią klasztoru. Na ścianach szczytowych, przy zachodnim wjeździe
do sieni, odsłonięto wąskie strzelnice rozglifione do wnętrza, wybite wtórnie zapewne
w XVIII w. Umożliwiały one ostrzał terenu przed wejściem do dolnej sieni z ogrodów.
Podczas prac konserwatorskich we wnętrzach najwyższej kondygnacji odkryto
dobrze zachowane malowidła ścienne z drugiej połowy XVIII w. w dużej sali i przylegającym do niej małym narożnym pomieszczeniu. Malowidła w sali przedstawiają na
wschodniej i południowej ścianie oliwkowo-zielone obramienia obrazów z motywów
liściastych i rocaille z napisami wkomponowanymi w dolną ramę. U góry znajdują
się węższe ramy, obcięte przez obniżony strop, flankowane siedzącymi w narożnikach
puttami na dwóch skrajnych obramieniach na ścianie południowej. Napisy informują
o fundacjach eremów kamedulskich w Polsce i na Litwie, a w ramach zawieszone były
obrazy z przedstawieniami klasztorów. W górnych ramach wisiały zapewne portrety
ich fundatorów. W klasztorze odnaleziono dwa obrazy z klasztorami w Rytwianach
i w Bieniszewie, należące do kompozycji ściany wschodniej. Pomiędzy nimi znajdował
się obraz Matki Bożej Kamedulskiej, o czym świadczy napis identyczny z napisem pod
obrazem w kościele: CONGREGATIONIS EREMITARUM – CAMADULENSIUM
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– MATER ET PROTECTRIX. Na ścianie
południowej od wschodu umieszczony był
wizerunek klasztoru w Szańcu (napis niezachowany), następnie w Pożajściu, na warszawskich
Bielanach i w Wigrach18. Pozostałe obrazy nie
zachowały się, a umieszczone wizerunki klasztorów w Warszawie i w Majk na Węgrzech są
mniejsze i naszym zdaniem należały do innej
serii widoków19. Daty fundacji poszczególnych
klasztorów określają czas powstania dekoracji
ściennej na drugą połowę XVIII w., po roku
1766 będącym datą fundacji murowanego
klasztoru w Bieniszewie. Dekoracja malarska
wskazała również na zamurowane otwory:
środkowe okno w ścianie południowej i wejście w ścianie północnej, w której od początku
istniały trzy otwory drzwiowe w malowanych
uszatych portalach imitujących marmur, z nadprożami ozdobionymi ornamentem rocaille. W tym samym czasie w pomieszczeniu
narożnym wymalowano na ścianie wschodniej postacie św. Benedykta i św. Romualda
stojące w iluzjonistycznych niszach na ozdobnych konsolach oraz we wnęce w ścianie południowej zamkniętej łukiem odcinkowym leżącą w grocie postać św. Marii
Magdaleny jako pustelnicy patrzącą na krzyż, z atrybutami: otwartą księgą i czaszką.
Jest to rzadkie przedstawienie ikonograficzne tej świętej, wpisujące się w eremicką tradycję kamedułów.. Nadproże wnęki zdobią takie same motywy roślinne i rocaille, jak
w sali sąsiedniej, wskazujące na ten sam czas powstania. W badaniach konserwatorskich
odkryto w tym pomieszczeniu ślady starszej warstwy malarskiej w górnej partii ścian,
sugerujące pierwotne występowanie ozdobnych fryzów pod drewnianymi stropami.
Z XVIII stuleciem można też łączyć geometryczną dekorację w zachodnim pokoju na
środkowym poziomie oraz hostię namalowaną na ścianie w pokoju sąsiednim20.
W inwentarzu z 1780 r. znajduje się wzmianka o pożarze Foresterii w początkach
XIX w. („za byłego rządu Księstwa Warszawskiego”). Odbudowy i rozbudowy
Foresterii dokonał Jan Schindler, który poza ogólną odnową budynku zmienił klatkę
schodową i dostawił od wschodu pokój letni z tarasem na stropie oraz oranżerię
wychodzącą na założony przez siebie ogród. Elementy te – zniszczone i częściowo
nieistniejące – zostały odbudowane podczas ostatniej renowacji w latach 2007–2008.
Budynek furty odgrywał bardzo ważną rolę funkcjonalną i przestrzenną w całym
zespole klasztornym. Jak zauważył Jerzy Żmudziński, musiał powstać po wzniesieniu

13. Polichromia

w Domu Fundatora,
1. tercja XVII w.(?);
fot. E. Wyszyńska

18 Żmudziński 2009.
19 J. Żmudziński uważa, że należały one do wystroju malarskiego sali, gdyż mimo mniejszych rozmiarów,
proporcjonalnie odpowiadają malowanym ramom; ibidem, s. 10.
20 Grochal 2009.
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14. Polichromia w sali
głownej Foresterii
z obrazami klasztorów
kamedulskich,
2. poł. XVIII w.;
fot. A. Grochal
15. Polichromia

w kaplicy Foresterii,
2. poł. XVIII w.;
fot. A. Grochal
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fasady kościoła21, aby swoją bryłą, ponad którą
wystają tylko górne partie wież i szczytu nawy,
wkomponował się pomiędzy aleję dojazdową
a kościół, wywołując efekt zaskoczenia po
wejściu na dziedziniec wielki. Przybliża to
czas powstania furty na lata 1618–1630 i wskazuje na projekt Andrei Spezzy.
Trzykondygnacyjny budynek o prostej
bryle i elewacjach ożywionych tylko dużymi
półkolistymi przejazdami bram i małymi
oknami jest wysunięty od zachodu przed linię
przyległych budynków, nakryty jest dachem
czterospadowym z latarnią. W parterze
posiada wysoką, dwuczłonową, przesklepioną
sień, z przyściennymi ławami, bogato dekorowaną malowidłami ściennymi, z trzyczęściową bramą dzielącą obydwie części sieni,
ozdobioną hermowymi pilastrami i płycinami
z muszlami (zrekonstruowaną w XIX w.?).
Rozbudowany gzyms oddziela skrzydła
bramy od wysokiego nadświetla z obrazem
na desce, przedstawiającym świętych męczenników kamedulskich adorujących Madonnę
z Dzieciątkiem. Z wewnętrznego segmentu
sieni prowadziły wejścia do celi furtiana, istniejące do dzisiaj, i po przeciwnej stronie do
dwupoziomowego mieszkania zajmowanego
przez rządcę majątku kamedulskiego. Przed
1820 r. wejście z sieni przeniesiono na ścianę wschodnią w obecne miejsce. Komunikację
pionową zapewniały schody rozlokowane po dwóch stronach sieni.
Furta spełniała też funkcję spichlerza. Nad sienią przelotową znajduje się duże
pomieszczenie z zachowaną otwartą wieszarową więźbą dachową i drewnianym
kołowrotem. Dowożone furmankami zboże w workach i inne produkty były wciągane prosto z wozu przy pomocy kołowrotu, linami na górę, a na belkach stropowych
notowano ilości towaru i dni dowozu. W drzwiach znajdowały się specjalne półokrągłe otwory przy ziemi dla swobodnego przejścia kotów, żeby myszy nie uszczuplały
zapasów.
Zewnętrzna ogólnodostępna część sieni zamykana była wrotami, o czym świadczą
zawiasy wmontowane w kamienny półkolisty portal. Do barokowego wystroju należą
bogate, stiukowe półkoliste obramienia dwóch centralnych obrazów na ścianach bocznych, duży obraz w nadświetlu oraz malowidła na sklepieniu i ścianach tarczowych
z przejazdami.
21 Żmudziński 2007, s. 3.
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Na sklepieniu wymalowano dekorację listwową z motywem wolich oczu i naśladującą stiukowe listwowe dekoracje sklepień popularne w Krakowie w XVII w. Pośrodku
umieszczone jest koło imitujące otwór w sklepieniu, otoczony tralkową balustradą,
przez który widać niebo z Okiem Opaczności w glorii i w otoczeniu główek aniołków.
W czterech lunetach znajdują się przedstawienia świętych pustelników w grotach:
w lunecie wschodniej – bł. Gwidon z Arezzo, kameduła, w zachodniej – św. Teobald,
też kameduła, w lunecie północnej – św. Martynian, w południowej – św. Eutymiusz
Wielki. Spływy sklepienia wypełniają sceny krajobrazowe związane z ich życiem.
Pierwotnie wszystkie malowidła w lunetach wykonane były sepią, do dzisiaj przetrwały tylko w lunecie północnej i południowej. W lunecie wschodniej i zachodniej
pozostawiono późniejsze wielobarwne przemalowanie ze względu na trwałe związanie
z warstwą oryginalną22. Przedstawienia na sklepieniu mają swoje pierwowzory w grafikach wykonanych przez Rafaela Sadelera według rycin Martina de Vosa23. W stosunku
do grafik są one uproszczone i sprymitywizowane. Niektóre sceny mają też analogie
w przedstawieniach w kaplicy św. Romualda w kościele klasztornym. Na ścianach tarczowych zachowały się ślady architektonicznych obramień otworów w postaci profilowanych archiwolt wspartych na kanelowanych pilastrach. W kluczach umieszczone są
kartusze z ornamentem wywijanym imitujące kamień, z herbem kamedułów na ścianie
zachodniej i herbem kongregacji Monte Corona na ścianie wschodniej. Po bokach
archiwolt znajdują się kwiatowe wazony również imitujące kamień i podobne do rzeźbionych wazonów z ogrodzenia eremitorium. Pierwotna polichromia na sklepieniu
zachowana jest śladowo, była wielokrotnie przemalowywana po formie, co utrwaliło
treść przedstawień ikonograficznych. Założeniem prac konserwatorskich było rozpoznanie i w miarę możliwości przywrócenie oryginalnych walorów malowideł. Analiza
ikonograficzna pozwoliła autorowi dokumentacji historycznej na ich datowanie na
koniec lat trzydziestych XVIII w.
Prawdziwym zaskoczeniem było odkrycie podczas konserwacji pierwotnej warstwy malarskiej obrazu w nadświetlu bramy i sygnatury jego autora oraz daty. Obraz
był przemalowywany kilka razy, ostatnio w 1962 r. przez Stanisława Chmiela. Jednak
pierwotna jego warstwa zachowała się stosunkowo dobrze. Obraz namalowany jest
na deskach górnej konstrukcji bramy. Przedstawia sześciu zakonników kamedulskich
w białych habitach, adorujących siedzącą na obłokach Madonnę z Dzieciątkiem,
ubraną w luźny, rozwiany płaszcz, wprowadzający ruch na statycznym obrazie.
Czterech zakonników trzyma w rękach palmy, a piąty lilię – są to święci kamedulscy
z Międzyrzecza, zwani Pięcioma Braćmi Polskimi, zamordowani w 1003 r. Szósty
z nich Barnaba, umieszczony z prawej strony malowidła, ocalał i prowadził później
żywot pustelniczy w Bieniszewie. Obraz prezentuje tradycyjny, poprawny warsztat
malarski. Autorem okazał się malarz krakowski Stanisław Zawalski, który namalował
obraz w 1679 r.

22 Woźniak 1984, s. 7; Dokumentacja konserwatorska 2012, t. 1: Dokumentacja opisowa, oprac. E. Buszko.
23 Identyfikacji scen i powiązania ich z grafikami, analiza stylistyczna i datowanie zob.: Żmudziński, Aneks
II, w: Dokumentacja konserwatorska 2012.
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16. Polichromia

w domku
pustelniczym nr 2,
przedstawiająca Mszę
św. Grzegorza,
2. poł. XVIII w.;
fot. A. Grochal
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Obrazy na ścianach bocznych malowane na
tynku przedstawiają wizerunki zakonników dopełnione napisami w dolnej partii. Na ścianie północnej
znajduje się obraz św. Benedykta na tle skał z herbami
założycieli klasztoru bielańskiego w dolnych narożnikach, a na ścianie południowej – św. Romualda
z uczniami w górzystym krajobrazie ze sceną snu
świętego w tle. Jak wykazała analiza stylistyczna,
obrazy pochodzą z XIX w. i prawdopodobnie
powtarzają starsze przedstawienia. Według autorów
dokumentacji konserwatorskiej furta od początku
ozdobiona była bocznymi obrazami w stiukowych
ramach, powtarzających motywy obramień z elewacji kościoła, obraz nad bramą pochodzi z 1679 r.,
polichromia sklepienia datowana jest dopiero na lata
trzydzieste XVIII w. Analizując całość dekoracji i jej
przekaz treściowy oraz analogie do wystroju kamieniarskiego klasztoru, można zaryzykować hipotezę
powstania dekoracji malarskiej sieni jeszcze w drugiej połowie XVII w., biorąc pod uwagę listwowe
podziały sklepienia, ornament wywijany kartuszy
herbowych, malowane portale przejazdów naśladujące profile kamiennych portali w klasztorze pochodzących z czasu budowy. Przytoczone podobieństwo
scen z życia pustelników z późniejszymi przedstawieniami z kaplicy św. Romualda w kościele klasztornym nie wyklucza wzorowania się
autora malowideł kaplicy na furcie.
Wymowa ideowa malowideł sieni w budynku furty to przede wszystkim informacja o miejscu, zwłaszcza że wiele osób na tej informacji musiało poprzestać, nie
mogąc przekroczyć progu furty. Z ram bocznych obrazów wyglądali zakonnicy: św.
Benedykt – twórca reguły benedyktyńskiej, i św. Romuald – założyciel kamedułów
wywodzących się z tej reguły. Na ścianach tarczowych: herb kamedułów – dwa gołębie pijące z jednego źródła symbolizujące połączenie w jednym miejscu życia klasztornego i pustelniczego, oraz herb kongregacji Monte Corona – trzy wzgórza z krzyżem
w koronie – do której należy klasztor i erem krakowski. Na sklepieniu przedstawieni
są pustelnicy, święci Kościoła katolickiego i prawosławnego, a nad wejściem znajduje
się obraz przedstawiający pierwszych kamedułów w Polsce, którzy ponieśli śmierć
męczeńską, adorujących Najświętszą Marię Pannę, patronkę klasztorów kamedulskich
w Polsce.
W zabudowaniach przy dziedzińcu północnym przebadany został tylko refektarz
zakonny z sienią i piekarnią. Refektarz znajduje się we wschodniej części skrzydła
północnego, stykającego się pierwotnie z eremitorium, obecnie z budynkiem nowicjatu.
Poprzedzony jest sienią dostępną z dziedzińca. Sień miała charakter centrum komunikacyjnego, w którym krzyżowały się kierunki do pozostałych pomieszczeń: kuchni,
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17. Polichromia

w domku
pustelniczym nr 3
przedstawiająca
nastawę ołtarzową
i scenę Nawiedzenia
św. Elżbiety,
2. poł. XVIII w.;
fot. A. Grochal

korytarzyka prowadzącego na zaplecze, wspomnianego refektarza, klatki schodowej na
strych i do małej celi kucharza usytuowanej w skrzydle wschodnim. Obszerny refektarz
doświetlony jest trzema oknami w elewacji północnej (opłaszczowanej od zewnątrz
zapewne przed 1904 r.) i południowej. Podczas badań odkryto pierwotny fazowany
i polichromowany strop belkowy podparty dwoma sosrębami, usuniętymi podczas
zakładania późniejszego sufitu (ślady zachowane na belkach). Belki i tynkowane
pola pomiędzy nimi pokryte są dwufazową polichromią z wici roślinnych w ciemnej tonacji brązów, ugrów i czerni z białym tłem. Deski pułapowe są niekompletne.
Prawdopodobnie podobny, malowany strop przekrywał salę rekreacyjną położoną na
piętrze skrzydła zachodniego przy tym dziedzińcu, wzmiankowaną w inwentarzach
z XIX w. Z pierwotnego wystroju refektarza zachował się drewniany, intarsjowany
kosz lektorium, stylistyką zbliżony do wystroju kapitularza, oraz marmurowy lawaterz
zwieńczony stiukową niszą z motywem muszli. Inwentarz z 1822 r. wymienia ponadto
duży krzyż i osiem obrazów na ścianach w drewnianych ramach. Nie wiadomo jednak,
czy obrazy te należały do pierwotnego wystroju.
Pod częścią wschodnią refektarza mieściła się sklepiona, rozbudowana piekarnia
z zachowanym ceglanym piecem piekarskim, z sienią i składem na opał. Na poziom
piekarni prowadziło też wejście z podwórza przed eremem. Piekarnia w piwnicy
ogrzewała sklepienia komór przenoszących ciepło do refektarza.
Pod dwuspadowym dachem północnego skrzydła zachowała się w dobrym stanie
technicznym więźba dachowa o konstrukcji wieszarowej, pochodząca z czasu budowy
klasztoru24.

24 Niewalda 2010b.
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Na teren Eremitorium prowadzą dwie murowane, tynkowane bramy z bocznymi przęsłami wstawione pomiędzy domki pustelnicze. Usytuowane są na osi bram
ze schodami w skrzydłach wschodnich klasztoru, jedna prowadziła do eremu ojców,
a druga do eremu nowicjatu, o czym informują odpowiednie napisy: SILENTIUM
i NOWICJAT. W środkowej partii ogrodzenia nie ma bramy. Węgary bram skomponowane są ze zdwojonych ceglanych filarów, wyższych przy otworach bram, połączonych wąską płyciną zakończoną okuciowym spływem. Kapitele filarów wieńczą
kamienne profilowane płyty, na których stoją rzeźbione w kamieniu wazony podobne
do zamkniętych urn, oplecione wieńcami i chustami, być może pochodzące jeszcze
z XVII w. Ich kształt oraz dekoracja przypominają wazony namalowane w furcie przy
łukach przejazdów. Jak wykazały badania architektoniczne, mur z trójkątnymi szczytami wypełniający boczne przęsła oraz zmniejszenie otworów bram i zwieńczenie ich
takimi samymi szczytami są dodatkami późniejszymi (XIX w.?). Pierwotnie przęsła
mogły być wypełnione metalowymi kratami lub drewnianymi sztachetami25. Według
opisu inwentarza w 1822 r. skrzydła bramek były z drewnianych, zielonych sztachet.
Badaniom poddane zostały tylko dwa domki, najlepiej zachowane z całego zespołu,
usytuowane w południowym rzędzie, drugi i trzeci licząc od zachodu26. W wyniku
badań ustalony został pierwotny układ i wygląd domku eremickiego. Założony na
planie wydłużonego prostokąta, składał się, tak jak i teraz, z czterech pomieszczeń rozdzielonych sienią z małym okienkiem w ścianie wschodniej obok drzwi wejściowych.
Część południową zajmowała izba mieszkalna, z wydzielonym mniejszym aneksem
(jadalnią), z szafkami w ścianach, doświetlone oknami w ścianie frontowej (wschodniej)
i szczytowej (południowej), powiększonymi w XIX w. Pierwotne okna zaobserwowane w innym domku nowicjatu były małe, zamknięte łukami odcinkowymi. Część
północną zajmowała kaplica z oknem na wschód, zachowanym w pierwotnej formie,
i pomieszczenie gospodarcze, z którego po drabinie wchodziło się na strych. Wnętrza
nakrywały drewniane stropy belkowe, fazowane. W domku nr 3 izba i aneks nakryte są
jednym stropem, polichromowanym tylko nad aneksem. Belki są pokryte prymitywną
marmoryzacją w kolorze brązowym i żółtym na białym tle, a deski pułapowe – wicią
akantu malowaną naprzemiennie kolorem brązowym i ciemnozielonym również na
białym tle. Aneks wydzielony został wtórnie ścianką ceglaną, w której odkryto dwa
wąskie otwory podawcze, wstawioną przypuszczalnie w miejscu podziału drewnianego, na co wskazuje układ okien zlokalizowanych blisko siebie. Dachy dwuspadowe
były niższe, z krokwiami więźby dachowej mocowanymi w gniazdach (częściowo
zachowanych) wyciętych w głowach belek stropowych. Pod domami południowego
rzędu znajdują się piwnice, z kamiennymi sklepieniami kolebkowymi dostępne z tarasu
ogrodowego. Zgodnie z regułą przynależny do każdego domku ogródek jest otoczony
murem z bramką.
W kaplicach obydwóch domków, a także w sieni wokół drzwi do kaplic i pokoi,
odkryto iluzjonistyczny wystrój malarski o znacznej wartości artystycznej, wykonany
na pobiale techniką fresku suchego. Są to szare (naśladujące kamień) portale i obramienia
25 Niewalda 2005a.
26 Niewalda 2007.
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okien z medalionami w ramach z motywów rocaille wypełnionymi łacińskimi sentencjami lub rysunkami. W obydwóch kaplicach układ malowideł jest podobny: na ścianie
północnej nad dostawioną do ściany późniejszą mensą ołtarza (XIX–XX w.) namalowana jest iluzjonistycznie w szarościach i czerniach nastawa ołtarzowa z miejscem na
obraz, a na całej ścianie zachodniej – figuralna scena religijna. Stropy belkowe zostały
w XIX w. podbite deskami i ozdobnie pomalowane.
W domku nr 2 na ścianie północnej malowana architektura nastawy z rozpiętą,
bogato udrapowaną szarą tkaniną oparta jest na półkolistych stopniach z wnęką
w miejscu obrazu wykonaną wtórnie. Malowidło na ścianie zachodniej przedstawia na
tle iluzjonistycznie namalowanej architektury i draperii nad ołtarzem scenę z życia św.
Grzegorza Wielkiego: mszę św. Grzegorza, podczas której dokonał się cud eucharystyczny. Ponad kielichem unosi się hostia, obok stoi krzyż z cieniem postaci Chrystusa,
która zniknęła z krzyża i przeniknęła do hostii. W rogu leży kapelusz kardynalski
i pastorał używany w kościele wschodnim, atrybuty św. Grzegorza27. Św. Grzegorz,
Doktor Kościoła, był benedyktynem, założycielem kilku klasztorów, m.in. autorem
żywota św. Benedykta, ale też doświadczył życia pustelniczego, dlatego zapewne
znalazł się w kaplicy kamedulskiej. W medalionie nad wejściem do kaplicy od strony
korytarza umieszczony jest napis majuskułą: PRUDENTISSIMA VIRGO MARIA
– CONGREGATIONIS EREMITARUM CAMELDULENSIU[M] – MATER ET
PROTECTRIS. Być może w ołtarzu kaplicy znajdował się wizerunek Matki Boskiej
Kamedulskiej.
W domku nr 3 architektoniczna nastawa ołtarzowa ma odmienną, kulisową kompozycję i imituje marmur. Niszę obrazu zamkniętą łukiem odcinkowym z uskrzydloną
główką aniołka w kluczu ramują filary i kolumny z korynckimi, złoconymi głowicami,
zwieńczone impostami ze stojącymi na nich złoconymi wazami. Nad łukiem rozpięta jest sztywno szara draperia. Na ścianie południowej odsłonięto znacznie gorzej
zachowaną (liczne nasieki tynku) scenę figuralną z dwiema postaciami wyróżniającymi
się czerwonymi elementami szat na tle krajobrazu z architekturą. Po uczytelnieniu

18. Polichromia stropu
w domku
pustelniczym nr 3,
XVIII w.;
fot. H. Rojkowska

19. Polichromia na
sklepieniu przejazdu
Furty, 2. poł. XVII w.,
ok. 1730 r.(?);
fot. E. Wyszyńska

27 Fros, Sowa 1997.
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zachowanych śladów oraz wzięciu pod uwagę znaczenia napisu nad drzwiami i hierogram Marii w ołtarzu, scenę tę zinterpretowano jako Nawiedzenie św. Elżbiety
przez Marię28. Nad drzwiami w medalionie z rozbudowanym ornamentem wolut
i grzebieniowymi rocaille namalowany jest instrument muzyczny – organy, a poniżej
napis majuskułą: SPIRITUS IMPLET. Nadproże okna zdobione jest również motywem rocaille i bocznymi węgarami imitującymi czerwony marmur z motywem wolut.
Obramienia pozostałych drzwi w obydwóch domkach zachowane są śladowo.
Iluzjonistyczne, przestrzenne malowidła, architektura o cechach barokowych, draperie na ołtarzach, a szczególnie często stosowane motywy rocaille datują te polichromie na drugą połowę XVIII w. Styl malowideł w kaplicach domków, a szczególnie
iluzjonistycznych obramień z motywami rocaille i wkomponowanymi napisami jest
bardzo bliski dekoracji salonu w Foresterii. Wskazuje to na ten sam czas powstania –
ostatnią ćwierć XVIII w. i być może ten sam warsztat malarski29.

podsumowanie
Jak wykazały badania architektoniczne, zespół klasztorny z eremem zbudowany został
z kamienia łamanego z domieszką cegły. Z cegły palcówki o typowych barokowych
wymiarach (65 × 135–140 × 260–265 mm) wykonano górne partie ścian lub całe ściany,
w różnym zakresie w poszczególnych budynkach, sklepienia, przewody kominowe,
glify i łukowe nadproża otworów. Tynkowane elewacje budynków klasztornych
otaczających boczne dziedzińce były skromnie dekorowane prostymi opaskami okien
wykonanymi w tynku oraz kamiennymi i tynkowymi portalami. Bogatszym detalem
ozdobiono Dom Fundatora, południowe skrzydło klasztorne i być może Foresterię.
Pierwotnie dachy kryte były zapewne gontem, występującym jeszcze w XIX w.
w opisach inwentarzowych. Cele w klasztorze i w eremie, o ścianach wyprawionych
sztablaturą w kolorze jasnoszarym, z wnękami i szafkami ściennymi pozbawione były
dekoracji. Znajdowała się ona natomiast w pomieszczeniach wspólnych: w refektarzu,
sali rekreacyjnej, w korytarzach skrzydła południowego. Surowo przedstawiały się
także wnętrza „prywatne” w mieszkaniu Mikołaja Wolskiego i w Foresterii. Wnętrza
przekryte sklepieniami lub fazowanymi stropami belkowymi posiadały przeważnie
posadzki ceramiczne i kamienne w korytarzach i sieniach. Brak zróżnicowania
materiałowego jednoznacznie wskazuje na zachowanie się substancji z czasu budowy
założenia klasztornego z pierwszej tercji XVII w. Fundator Mikołaj Wolski zmarł
w 1630 r. i nie doczekał konsekracji kościoła (1642), ale mógł cieszyć się widokiem
prawie ukończonego klasztoru. W rozpoznanej zabudowie nie ma też wyraźnych
śladów zniszczeń wojennych, pobytów różnych wojsk w klasztorze, dużych pożarów.
Zaobserwowane przekształcenia są wynikiem modernizacji lub zmiany przeznaczenia
poszczególnych części klasztoru bez zasadniczej zmiany ich wyglądu i pochodzą przeważnie z drugiej połowy XIX i z XX w. Trwałe zmiany zaszły jedynie w eremitorium
28 Scenę zinterpretował Jerzy Żmudziński.
29 Grochal 2007.
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20. Obraz
w nadświetlu bramy
w budynku Furty
pędzla S. Zawalskiego,
1679; fot. L. Modelski

poprzez wypełnienie ażurowego ogrodzenia murowanymi przęsłami i wyburzenie
części domków na skutek długoletniego użytkowania bez remontów.
W skromnym wystroju wnętrz wyraźnie wyróżnia się faza z drugiej połowy
XVIII w. przez wykonanie bogatych polichromii w kaplicach domków eremickich
i w dużej sali Foresterii (salonie) z zawieszanymi obrazami klasztorów kamedulskich.
Ostatnio Dom Fundatora i skrzydło południowe przeszły gruntowną modernizację: strych zaadaptowano na pokoje gościnne z łazienkami, zamontowano windę,
urządzono jadalnię i kuchnię, a na parterze przystosowano pomieszczenia dla osób
niepełnosprawnych i wybudowano podjazd. Podobną modernizację z urządzeniem
pokoi gościnnych i rekonstrukcją zawalonej wschodniej części przeszła też Foresteria.
Obecnie działa tam centrum rekolekcyjne.
Badania architektoniczne pozwoliły też na podjęcie próby sprecyzowania etapów
budowy klasztoru. Z zapisów historycznych wiadomo, że pierwszym elementem
założenia była pustelnia zbudowana w latach 1605–1609 oraz rozpoczęcie budowy
kościoła przez położenie kamienia węgielnego w 1605 r. Badania i analiza wykonana
na potrzeby niniejszego artykułu potwierdziły, jak sugeruje Jerzy Żmudziński w dokumentacji historyczno-konserwatorskiej, że równolegle z budową eremu musiały być
prowadzone prace niwelacyjne, przygotowujące teren pod kościół i klasztor oraz
pod tarasowe ogrody na południowym stoku góry. A więc zamysł całości musiał już
istnieć w pierwszym etapie realizacji. Był to projekt spełniający wymogi konstytucji
kamedulskich, oparty na tradycji włoskiej, dostosowany do miejscowych warunków
terenowych. Charakterystyczna jest ścisła symetria założenia, powtarzana w późniejszych polskich klasztorach kamedulskich. Równolegle z kościołem i eremem musiały
być budowane tarasowe ogrody na sklepionych konstrukcjach i niższe sklepione
kondygnacje skrzydła południowego oraz wschodniego, połączone z piekarnią pod
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refektarzem zakonnym (skrzydło północne), wbudowane w stok góry i zabezpieczające tarasy, w tym podwórze dzielące erem od klasztoru. Z wyższego tarasu ogrodowego prowadzą wejścia do piwnic południowego rzędu domków. Skrzydła klasztorne
(zachodnie), w tym Dom Fundatora, łączące się z wieżami kościoła zostały do nich
dostawione. Kamienne cokoły i narożne pilastry wież widoczne są w sieniach przejazdowych skrzydeł. W poddaszu Domu Fundatora widać też profilowany kapitel
z kształtek ceglanych pilastra tylnego. Skrzydło po północnej stronie kościoła jest węższe, równe szerokości wieży, tak że dach nie przesłania kapiteli pilastrów. Stratygrafia ta
wskazuje, że dolna kondygnacja wież, a tym samym dolna część kościoła do wysokości
kaplic bocznych, a może nawet cały kościół wzniesione zostały w początkowej fazie,
jeszcze przed górnymi kondygnacjami klasztoru, stanowiącymi otoczenie dziedzińców
bocznych. Stoi to w sprzeczności z hipotezami o wtórnym dostawieniu wież30. Dom
Fundatora od strony dziedzińca wielkiego posiada zmiany otworów w piętrowej elewacji wskazujące na zmiany poziomów w budynku, uwarunkowane zapewne zmianą
poziomu dziedzińca wprowadzoną jeszcze w trakcie budowy. O pierwotnym niższym
poziomie świadczą również odkryte mury sklepionej przybudówki przy Foresterii
z okienkiem znajdującym się obecnie pod poziomem terenu około 60 cm, a także
podobny poziom odsadzki południowego muru oporowego z tralkami odsłonięty
w trakcie prac konstrukcyjnych. Przebudowa Domu Fundatora przy braku podobnych
zmian w skrzydle po północnej stronie kościoła, a także powiązanie ścian tego domu ze
skrzydłem południowym sugerują ukończenie południowej części klasztoru wcześniej
niż części północnej. Relikty murów odnalezione pod poziomem dziedzińca wskazują
również na to, że Foresteria usytuowana tarasowo na południowym stoku była budowana równocześnie z południową częścią klasztoru.
W 1617 r. doszło do zawalenia się części kościoła i na Bielany sprowadzono
włoskiego architekta Andreę Spezzę, który kontynuował prace do 1623 r. Według
zachowanych rachunków dolna część fasady wykańczana była przez warsztat kamieniarski Tomasza Mrozka w latach 1619–162331. Kolejny etap kończący budowę klasztoru
związany jest z Andreą Spezzą, który podniósł i wyrównał poziom dziedzińca wielkiego do obecnego (co mogło mieć związek z reperacją kościoła), a znalazło odbicie
w przekształceniu okien w Domu Fundatora. Dokończył północną części klasztoru
i uzupełnił zabudowaniami dziedziniec wielki z budynkiem furty, która komponuje
się z fasadą kościoła i obecnym poziomem dziedzińca. Stratygrafię tę potwierdza dostawienie południowo-zachodniej oficyny (Babiniec) do budynku Foresterii. Hipoteza
Jacka Gajewskiego, który łączy budowę klasztoru poza eremem i początkową fazą
kościoła z Andreą Spezzą powinna ulec weryfikacji. Jak wynika z przeprowadzonych
badań konserwatorskich i architektonicznych, rozplanowanie całości oraz południowa
część założenia klasztornego kamedułów, a być może i fragmenty części północnej
zostały wzniesione jeszcze przed przybyciem tego architekta do Krakowa. Wzrasta
więc rola pierwszego budowniczego, który wykonał największe i najtrudniejsze prace.
Spezzy przypadło w udziale uratowanie struktury kościoła, elementy zewnętrznej
30 Kret 1967, s. 23–55; Małkiewicz 1962; Małkiewicz 1972.
31 Żmudziński 2013.
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jego dekoracji powtórzone w przejeździe furty i stworzenie manierystycznej, teatralnej aranżacji przestrzennej od strony zachodniej założenia, począwszy od bramy,
poprzez aleję dojazdową, dziedziniec zewnętrzny i furtę aż po wschodnie zamknięcie dziedzińca wielkiego z imponującą fasadą kościoła. Po jego wyjeździe w 1624 r.
kontynuowano prace przy drogach na terenie zrealizowanego już założenia. Kontrakt
z 1629 r. na budowę ogrodzenia klauzury może wskazywać na dobiegające końca prace
budowlane, chociaż trudno określić, czy dotyczą ogrodzenia eremu z bramkami, czy
też ogrodzenia zewnętrznego. Obraz z Rytwian Wenantego z Subiaco namalowany
w latach 1624–1627, omawiany przez Adama Małkiewicza, przedstawia wschodnią
część założenia klasztornego z eremem zgodną z rzeczywistością.
Nadchodzące prace rewaloryzacyjne w północnej części klasztoru oraz dziedzińca
wielkiego mogą dorzucić nowe informacje, które pozwolą zweryfikować wnioski
z dotychczasowych badań. Przemyślana i spójna koncepcja założenia klasztornego
z monumentalnym kościołem pośrodku stanowi wyjątkową i widoczną z daleka architekturę. Samowystarczalny klasztor, zlokalizowany w dużej odległości od ówczesnego
Krakowa, miał być dla mnichów oazą ciszy, spokoju, kontemplacji, modlitwy i pracy.
I taką funkcję spełnia do dziś.

Bielany in Cracow Was Built „In a Day”.
Results of Archeological and Conservatory
Research Conducted in the Camaldolese
Monastery in 2005–2011

T

he Camaldolese monastery at Bielany near Cracow, founded in 1604 by the Grand Chancellor
of the Crown Mikołaj Wolski of Podhajce is the oldest Camaldolese complex still being used
for its original purpose in the Polish lands. Adaptation and conservation works of the monastery
complex that began in 2005 could be called a Great Renovation, which was carried out after a long
period of destructions and neglect caused by wars and the lack of funds. The economic situation of
the Cameldolese monastery at the end of the 20th century was extremely difficult, and led to a state of
general neglect of all the monastery buildings. The huts of the hermits were utterly ruined, their walls
damp and mouldy, and the rest of the buildings and outbuildings, including the Founder’s House and
a guest house called Foresteria remained in a state of half-ruin, serving as a storehouse. Until 2005
the monastery complex, with the exception of the church and hermits’ huts, was a subject of neither
conservation nor architectural research. For this reason the studious interdisciplinary examinations
carried out in 2005–2011 for the purpose of projects of revalorisation and adaptation of parts of the
complex to the needs of a planned retreat centre are important for our knowledge of its history.
The St Stanislaus’ hills, called the Silver Mountain (Polish: Srebrna Góra), together with a neighbouring village of Bielany, were bequeathed to the monks for their hermitage by Sebastian Lubomirski,
a castellan of Wojnicz, in 1604. In 1605 bishop Bernard Maciejowski of Cracow laid a cornerstone
for twenty hermits’ huts, and four years later, in May 1609, Nuncio Francis Simoneta consecrated the
building site of a church. Even the founder himself contributed to building works, and his residence
was incorporated to the monastery complex. An initial stage of construction works, according to
a design brought from Italy, must have begun immediately after the official foundation act. After
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a building disaster in 1617 the renowned Italian architect Andrea Spezza was brought and he managed
the works until 1623. In 1624 the monastery roads were built with the participation of a certain paver
named Mathias, and in 1624–1626 a bricklayer Giovanni Battista was building a cistern under the guest
house. In 1629 Mikołaj Wolski made a contract for the building of the enclosure wall with Giovanni
Maria Spinelli. The monastery, located on the route to Silesia, was being occupied by Swedish and
Russian troops in 1655, 1709, and 17141715, but also during the Confederation of Bar (1769–1771). In
1857 the guest house (Foresteria) was renovated and extended.
The research was initiated by a project of adaptation of the southern part of the monastery and the
Foresteria building for the retreat centre, financed from the European Development Fund. With these
works in mind, and to protect the construction elements, an examination of plasters and paint layers
was made together with architectural research of the building. As a result, the conservation guidelines
were prepared. The conservation and architectural research was conducted in stages, dependent on
the development of renovation and adaptation works in the parts of the monastery complex.
Wall paintings were discovered, mainly from the 18th century, in the chapels of two hermits’ huts,
the 17th-century polychromy framing the altar painting and the windows above the altar top in the
southern wing of the monastery, and in the Founder’s House – the angels lifting a drapery around the
altar painting, and in the chapel of Father Schindler’s study and the representative hall of Foresteria.
It was confirmed that all the walls were constructed at the same time as the original monastery buildings, i.e. in the first three decades of the 17th century. The monastery complex was built of crush stone
with an admixture of brick. Plastered façades of the monastery buildings were modestly decorated
with a simple window casing made of plaster and with stone portals. Originally, the roofs were probably shingled, as described in the 19th-century inventories. The lack of difference in materials clearly
indicates that the original building substance has been preserved.
The monastery founder Mikołaj Wolski, who died in 1630, did not live to see the consecration of
the church in 1642, but certainly could have enjoyed the sight of the almost finished monastery. The
observed rebuilding resulted from modernisation works or changes in function of individual parts of
the monastery and were introduced mainly in the second half of the 19th and in the early 20th century.
At the latter date, some of the huts were torn down, those devastated due to a long exploitation without
any repairs, and their area was transformed into a garden, one of the houses was extended and another
one, bigger than the others, was built in the south-eastern corner.
In the modest décor one phase stands out clearly, from the second half of the 18th century, as
enriched with colourful polychrome decorations in the chapels of the hermits’ huts and the grand
hall of Foresteria (salonie) with paintings of Camaldolese monasteries and portraits of their founders.
Architectural research made possible an attempt to specify the building stages of the complex. We
know from historical sources that the first element of the monastery was a hermitage built in 1605–
1609 and the laying of the cornerstone in 1605. Examinations and analysis conducted for this paper
verified the fact that at the same time levelling works were carried out to prepare the site both for the
church and monastery buildings, and for the terraced gardens on the southern slope of the mountain.
It makes evident that, already on this first stage, there must have been a design of the whole project.
It was prepared in accordance to the Camaldolese Constitutions, on the basis of the Italian tradition,
adapted to the local terrain topography. What is characteristic is the strict symmetry of the complex
which became a model for other, later Polish Camaldolese monasteries. Therefore, at the same time
as the church and the hermitage the terraced gardens on the vaulted structures and lower vaulted
storeys of the southern and eastern wings must have been constructed, connected with a bakery under
the monastic refectory (the northern wing), incorporated into the slope and protecting the terraces,
including the courtyard separating the hermitage and monastery.
A wing on the northern side of the church is narrower, it has the width equal to the tower, so the
roof does not cover the capitals of the pilasters. This stratigraphy indicates that the lower storey of
the towers, and thus the lower part of the church up to the height of the side chapels, or probably the
whole church, was constructed in the first stage of the building works, before the upper storeys of the
monastery building which enclose the side yards. The sizes of the Founder’s House’s openings on the
first storey on the side of the grand courtyard were changed, which indicates some changes in the
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levels of the building, probably still during the building works. The original lower level is evidenced
also by the exposed walls of a vaulted annexe to Foresteria with a small window which at present is
ca. 60 cm below the level of the ground, and by a similar level of the offset of the southern revetment
with banisters uncovered during construction works. The rebuilding of the Founder’s House, when
there were no similar changes made in the wing on the northern side of the church, and also the
structural relation between the walls of the House and the southern wing suggest that the construction
of the southern part of the monastery was concluded before the northern one. The relicts of the walls
discovered under the courtyard indicate that Foresteria was built at the same time as the southern side
of the monastery.
In 1617 a part of the church collapsed and architect Andrea Spezza was brought from Italy to
conduct the building work to 1623. According to the preserved source material the lower part of the
façade was finished by Tomasz Mrozek’s stone workshop of in 1619–1623. The next stage is related to
the person of Andrea Spezza. He levelled and raised the grand courtyard to its present state, finished
the northern side of the monastery and built the buildings around the grand courtyard, together with
the Lodge building at the gate which harmonise with the façade of the church and the present level
of the courtyard. This stratigraphy is supported by the south-western annexe (called Babiniec) to the
building of Foresteria.
Thus, Jacek Gajewski’s hypothesis linking the initial stage of the building of the church with
Andrea Spezza should be verified. As the conservation and architectural research reveals, both the
layout of the whole complex and the southern part of the complex, probably with some elements of
the northern part were made before Spezza arrived in Cracow. Therefore, the importance of the first
builder increases, for he conducted the largest and most difficult works. Spezza saved the structure of
the church building and made its the external decorations duplicated in the entrance of the gate, he
created a manneristic, theatrical space on the western part of the complex, from the gate, through the
approach lane, interior courtyard and the Lodge to the eastern end of the grand courtyard with the
imposing façade of the church. After he left in 1624, the roads were being built for the already finished
complex. A contract of 1629 commissioning the building of the enclosure walls could indicate that the
construction works were concluded, although it is difficult to know whether it was the enclosure of the
hermitage with gates or the external enclosure.
The planned renovations in the northern side of the monastery and the grand courtyard could add
some more information that will make it possible to verify the conclusions made so far. A well-thought
out and cohesive concept of the monastic layout with a monumental church building in the centre
makes an outstanding architectural treasure seen from far away. A self-sufficient monastery, located
at that time in a distance from Cracow, was to be an oasis of peace, silence, quietness, contemplation,
prayer and work. And the same role it plays today.
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Pożajście, sześcioboczny
plan kościoła kamedułów*
…i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem,
Zstępujące z nieba od Boga […]
A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu,
A na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.

karol guttmejer

			

Apokalipsa św. Jana, 21, 10, 14

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

K

ażda świątynia kamedułów na terenie Rzeczypospolitej była zaprojektowana
indywidualnie. Kościół w Pożajściu nie nawiązywał do żadnego wcześniejszego
kościoła kamedulskiego w Polsce, tym bardziej do włoskich. Co więcej, nie ma bezpośredniej analogii w Polsce ani w Europie, choć można niewątpliwie mówić o inspiracji świetnym dziełem Baldassarego Longheny – kościołem Santa Maria della Salute
w Wenecji (1631–1681)1.
Kościół w Pożajściu jest duży. Jego długość od wejścia do końca chóru zakonnego
wynosi prawie 46 m, a rozpiętość kopuły ponad 14 m (wysokość do podstawy latarni –
38,6 m). Nawa, według współczesnych pomiarów, nie jest regularnym sześciobokiem,
lecz lekko spłaszczona na osi wzdłużnej kościoła. Taka rozpiętość kopuły jest rzadka
w polskim baroku XVII stulecia. Czasze wileńskich kościołów krzyżowo-kopułowych:
św. Kazimierza, św.św. Piotra i Pawła na Antokolu mają po około 12 m i dopiero późniejszy nieco kościół trynitarzy na Antokolu ma niezwykłą kopułę o rozpiętości nieco
ponad 18 m. Kopuła w Pożajściu ze względu na swój kształt i wielkość jest znacznym
osiągnięciem konstrukcyjnym jak na warunki tego regionu artystycznego. Świadczy
to o śmiałej koncepcji projektanta i równie dużych umiejętnościach budowniczego
realizatora (il. 1).
Szczególną uwagę zwraca unikatowy w architekturze, nie tylko nowożytnej, sześcioboczny rzut nawy głównej. Taki plan świątyni pojawia się pośród studialnych koncepcji Sebastiana Serlia w jego Księdze Piątej2 (il. 2). Sześcioboczna kaplica wotywna
* Niniejszy tekst jest skróconą i zmienioną wersją artykułu: Guttmejer 2014, s. 51–85.
1 Na te inspiracje słusznie zwróciła uwagę Halina Kairiūkštytė-Jacinienė w: Kairiūkštytė-Jacinienė 1930,
s. 130–133. Na temat weneckiego kościoła i jego polskiego naśladownictwa zaprojektowanego przez
B. Longhenę patrz: Bassi, Kowalczyk 1978, s. 3–35.
2 Serlio 1559. Por. także Kowalczyk 1973, s. 42 oraz 162, gdzie, wspominając o sześciobocznym planie Serlia,
przywołuje dwie bliźniacze kaplice Daniłłowiczów o takim planie, tworzące układ krzyżowy kościoła
parafialnego w Uchaniach (ok. 1625, budowniczy Jan Jaroszewicz i Jan Wolff).

–
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1. Pożajście, plan
kościoła, fragment
rysunku pomiarowego
z 1832; Vilniaus
Universiteto Biblioteka,
dzięki uprzejmości
Anny S. Czyż
2. Sebastiano Serlio,

plan kościoła
sześciobocznego,
za: Quinto libro
d’architettura..., k. 6

S. Emiliani (1528–1543, arch. Guglielmo Bergamasco) została wzniesiona przy kościele kamedułów na wyspie San Michele w Wenecji3 (il. 3).
Halina Kairiūkštytė-Jacinienė zwróciła na nią
uwagę i zasugerowała, że ta mała kaplica mogła
być wraz z S. Maria della Salute inspiracją dla
kościoła w Pożajściu4. Mimo związku z klasztorem kamedułów ta niewielka formą budowla
(średnica ok. 7,5 m) nie wydaje się inspiracją
dla monumentalnego dzieła w Pożajściu. Inne
było podłoże ideowe w przypadku kaplicy, inne w przypadku kościoła. Bardzo zbliżone do Pożajścia rozwiązanie prezentuje niedatowany rysunek Giovanniego Batisty
Gisleniego z mediolańskiego Raccolta Martinelli. Sześcioboczna nawa ma wewnątrz
artykulację kolumnową prawie identyczną z litewskim kościołem kamedułów5 (il. 4).
Także wycięcie półkolistych nisz na zewnętrznych narożach wieloboku jest podobne.
Jest to wyraźnie budynek wolno stojący, bezwieżowy, z typowo włoskim portykiem
podcieniowym. Trudno orzec, czy jest to rysunek projektowy dla konkretnego zamówienia, czy rysunek studialny. Brak na nim jakiejkolwiek opisu. Jednak pojawienie się
tak unikatowego planu wśród rysunków Gisleniego nie jest przypadkiem. Nie wykluczałbym jego osoby z grupy ewentualnych projektantów. Szukając analogii, można
wskazać jeden z projektów Francesca Marii Ricchiniego dla kościoła S. Giovanni alle
3 O kaplicy na San Michele por. Lionello, Menichelli 2012.
4 Kairiūkštytė-Jacinienė 1930, s. 130–132.
5 Rysunek znajduje się w zbiorze Castello Sforzesco, Gabinetto dei Disegni, Raccolta Martinelli, vol. I,
„Disegni dei edifici di Roma ed altro”, nr 10. Por. Karpowicz 2011a, s. 142, il. 85. Profesorowi Mariuszowi
Karpowiczowi bardzo wdzięczny jestem za udostępnienie reprodukcji tego rysunku.
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3. Wenecja, kaplica
S. Emiliani przy
kościele kamedułów
na wyspie San Michele;
fot. K. Guttmejer, 2007

Quattro Facce [sic] w Mediolanie. Pokazuje on owalną nawę z czterema płytkimi kaplicami z boków6. Jest to zatem odmienne rozwiązanie niż regularny sześciobok. Nieco
podobny w formie do sześcioboku kościół salezjanek w Wiedniu został wzniesiony
dopiero w latach 1717–1725 (architekt Donato Felice Allio)7. Jest to jednak regularny
owal, który zamiast sześciu bocznych kaplic ma cztery, tak jak w Pożajściu. Trochę nie
dziwi brak realizacji o takiej formie. Wzniesienie kościoła na planie sześciobocznym
jest pod względem konstrukcyjnym i technicznym trudniejsze niż ośmiobocznego.
Powstaje przy tym do rozwiązania problem sześciobocznego obrysu zewnętrznego
przy głębokich kaplicach bocznych. Zachowanie sześcioboku powodowałoby nieproporcjonalne wydłużenie elewacji zewnętrznych w partii kaplic. Dlatego Gisleni
w swoim rysunku obrys zewnętrzny ujął w dwunastobok (licząc odcinki przedsionka
i prezbiterium), a krótsze ściany „wydrążył” półkolistymi niszami, aby nie były nieproporcjonalnie monolityczne. Podobnie w Pożajściu dolna partia bryły jest zbliżona
do ośmioboku i żeby ją odciążyć optycznie, projektant „wydrążył” nisze w krótkich
odcinkach elewacji bocznych pomiędzy kaplicami (il. 5). Nadto ośmioboczne obiekty
kultu miały długą tradycję, sięgającą wczesnego chrześcijaństwa. Tradycja ta była
związaną przede wszystkim z funkcją upamiętnienia świętych, na przykład mauzoleum Konstancji w Rzymie (dziś kościół Santa Constanza, poł. IV w.), San Lorenzo
w Mediolanie (koniec IV w.) czy też San Stefano Rotondo w Rzymie (468–483)8. Ale ta
forma była także związana z funkcją władczą, sięgającą kościoła pałacowego pw. św.św.
6 Patetta 1989.
7 Hajós 1968, s. 216–231; też Guttmejer 2007, s. 75, il. 28.
8 Jastrzębowska 2008, s. 64–72, 113.
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4. Giovanni B. Gisleni,
Projekt kościoła na
planie sześciobocznym,
Milano, Raccolta
Martinelli; fot. ze
zbiorów Mariusza
Karpowicza

Sergiusza i Bakchusa w Konstatynopolu
(527–536) kościoła San Vitale w Ravennie
(540–548) czy wzorowanym na tym
ostatnim kościele pałacowym Karola
Wielkiego w Akwizgranie (ok. 786–800).
Zatem, jeśli sześciobok był praktycznie
niestosowanym rozwiązaniem w architekturze baroku, to co mogło zadecydować,
że Krzysztof Zygmunt Pac wybrał taką
formę? Mariusz Karpowicz sądził, że przyczyną było pragnienie fundatora wzniesienia centralnego kościoła nie z sześcioma
(a więc ośmiobocznego), ale tylko z czterema kaplicami bocznymi, bo chciał mieć
kaplice czterech świętych9. Taka koncepcja wydaje się jednak mało przekonująca.
Poświęcenie dwóch północnych kaplic św.
Krzysztofowi – patronowi fundatora, i św.
Romualdowi – twórcy reguły zakonnej
jest oczywiste. Poświęcenie kolejnej,
południowej kaplicy mało znanej, ale
świeżo kanonizowanej w 1669 r. „przyszywanej krewniaczki” – Marii Magdaleny
del Pazzi – jest wytłumaczalne. Jednak
patron czwartej kaplicy – św. Franciszek
Salezy – jest zupełnie nieprzekonujący.
Nadto znalezienie dwóch kolejnych
patronów kaplic nie byłoby dla fundatora
problemem. Mogłyby to być kaplice
choćby patronów jego rodziny, ojca
Stefana czy też Michała Kazimierza Paca,
hetmana wielkiego litewskiego, który w swojej słynnej fundacji, kościele św.św. Piotra
i Pawła na Antokolu w Wilnie uhonorował Krzysztofa Paca, bliskiego mu politycznie
krewniaka, figurą św. Krzysztofa wyeksponowaną w kruchcie kościoła. Nie wydaje się
także przekonująca teza litewskiego badacza, Kęstutisa Žygasa, przedstawiona w skądinąd erudycyjnej publikacji. Prowadząc swój wywód poprzez omówienie symboliki
liczby 6 w tradycji chrześcijańskiej, symbolikę sześciobocznej gwiazdy, geometryczną,
kosmologiczną, autor konstatuje, iż na plan kościoła wpływ mogły mieć kosmologiczne
rozważania Keplera, zapewne znane Pacowi, ale przede wszystkim heraldyczna lilia
Paców – także jako symbol Najświętszej Marii Panny oraz sześcioramienna gwiazda
z heraldycznego znaku kamedułów10. O ile taka wyrafinowana ideowa inspiracja
9 Karpowicz 1995, s. 320.
10 Žygas 2009, s. 154–180. Autor ten zauważa, że przy wszystkich związkach Paca oraz Lodovico Fredo [sic]
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byłaby możliwa bardziej w renesansowym
XVI stuleciu, to wiek XVII jest już triumfem
kontrreformacji i cały program kościoła
kamedulskiego z kultem Najświętszej Marii
Panny i kultem świętych patronów pokazuje,
że Pac zdecydowanie tworzył katolicki program ideowy swojej fundacji.
Kościół, mimo że stanowi nekropolię
rodziny fundatora, nie jest jego mauzoleum
w rozumieniu takim, jak omówił ten problem
Piotr Krasny na przykładzie czterech kościołów z pierwszej połowy XVII w.: kolegiaty
w Żółkwi, bernardynów w Rzeszowie,
bernardynów w Sierakowie oraz św. Anny
w Kodniu. W każdym z tych krzyżowo-kopułowych kościołów są wyraźnie eksponowane,
monumentalne architektoniczno-rzeźbiarskie
nagrobki fundatora i jego rodziny11. Pac, który
w swej fundacji nawiązywał do pierwszego
i najważniejszego w Polsce eremu kamedulskiego w podkrakowskich Bielanach, ufundowanego przez marszałka wielkiego koronnego
Mikołaja Wolskiego, reprezentował już inną
postawę12. Groby jego własny, żony i zmarłego dziecka znalazły się w skromnej krypcie
pod przęsłem wejściowym. Owszem, planował swoje epitafium w tymże przęśle, ale nie miało ono mieć tak rozbudowanej
formy, jak grobowce Żółkiewskich w Żółkwi, Ligęzów w Rzeszowie czy Opalińskich
w Sierakowie. Nie zostały zresztą zrealizowane. Niemniej jednak, choć kościół nie był
mauzoleum Krzysztofa Zygmunta Paca, to niewątpliwie jest swoistym pomnikiem
jego osoby13.
Dla analizy wnętrza istotne jest przypomnienie historii wznoszenia kościoła.
Kamień węgielny położono 20 października 1667 r. Prace budowlane trwały długo.
W 1675 r. Pac pisał: „chóry oba proszę zasklepić y dokączyć”. Kopuła nie była ukończona jeszcze w 1686 r., skoro Pietro Puttini pisał wtedy do Michała Kazimierza Paca:
z Wenecją wpływ architektury S. Maria della Salute i kaplicy Emiliani na projekt Pożajścia jest dyskusyjny
(s. 163).
11 Krasny 1992, s. 25–52.
12 Wolski kazał siebie pochować w skromnej krypcie i nic na zewnątrz ani wewnątrz świątyni nie upamiętnia w szczególny sposób jego osoby. Skromna tablica poświęcona pamięci fundatora znajduje się nad wejściem głównym do kościoła od wnętrza nawy. Pomnikiem Wolskiego jest sama forma dużego kościoła
o monumentalnej dwuwieżowej fasadzie.
13 Szeroko o tym pisze Anna Czyż w niniejszym tomie (Czyż 2016b). O kruchcie powiązanej z kryptą szerzej
zob.: Czyż 2016a, s. 358.

5. Pożajście, kościół od
strony dziedzińczyka
północnego, widoczna
krótka ściana pomiędzy
kaplicami
z „wydrążoną” niszą;
fot. K. Guttmejer, 2013
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6. Pożajście, kościół
kamedułów, nawa;
fot. Fot. K. Guttmejer,
2013

„Na ankry że WMM Pan chce wiedzieć […]
potrzeba łokci dwieście, żeby były dwie ankry,
to iest dwa rzędy – jeden pod kopulą, a drugi
na kopule samey”14. Długotrwały i mozolny
proces powstawania i wyposażania kościoła
obrazuje korespondencja Krzysztofa Zygmunta
Paca, a później jego następcy Michała Kazimierza Paca oraz inne dokumenty, opublikowane przez Halinę Kairiūkštytė-Jacinienė oraz
Mindaugasa Paknysa15. Jednak najmniej dowiadujemy się z nich o kwestiach czysto budowlanych i nie wiadomo, kiedy zakończono prace
przy przesklepieniu kopuły16. Nawa i kopuła
nie mają wystroju stiukatorskiego, a dekoracja
malarska głównej przestrzeni kościoła powstała
dopiero na początku XVIII w. (il. 6). Za życia
fundatora († 1684) powstały wysokiej jakości
stiuki wykonane w latach 1673–1676 przez
Giovanniego Marię Merlego i wyśmienite
freski namalowane w latach 1678–1684 przez
Michelangela Palloniego. Obejmują one całe
wnętrze poza nawą główną, a więc kruchtę,
cztery kaplice boczne, prezbiterium i chór
zakonny, ale także zakrystię i kapitularz oraz
korytarze prowadzące do tych pomieszczeń
z prezbiterium (il. 7)17. Występujące w nawie malarstwo różni się formą i jakością
od pozostałych fresków, razi dysonansem niskiego poziomu, wręcz nieudolnością
w przedstawieniu postaci ludzkich w stosunku do dzieła Palloniego. Wykonawcą tej
części polichromii był Giovanni Rossi i powstała ona na początku XVIII w.18 Brak też
w nawie wystroju stiukatorskiego i drobnego detalu architektonicznego, jaki występuje w prezbiterium i kruchcie. Woluty w kluczach arkad prowadzących do kaplic,
prezbiterium i kruchty niczego nie wspierają (por. il. 9), a powinny – zgodnie z regułami architektury barokowej – tak jak choćby w San Fedele w Mediolanie, w San Maria
della Salute w Wenecji (por. il. 16) czy też S. Ambrogio e Carlo al Corso w Rzymie,
gdzie woluta arkady podpiera dużą ramę z inskrypcją. Można sądzić, że w Pożajściu
14 Paknys 2014, s. 211, 245.
15 Kairiūkštytė-Jacinienė 1930, s. 8–107, z licznie przytoczonymi źródłami, ale przetłumaczonymi na język
niemiecki, o ile nie są po łacinie. Dane te uzupełnia Paknys 2014, s. 29–72, który przytacza bardzo dużą
grupę tekstów archiwalnych w brzmieniu oryginalnym, po polsku i łacinie; ibidem, s. 197–275.
16 Zarewicz 1871 (s. 43), podaje, że Michała Kazimierza Pac dopiero w 1690 r. uporał się z pracami budowlanymi przy kościele.
17 Paknys 2000, s. 156–158. W 1684 r. M. Palloni był już w Warszawie; Karpowicz 1995, s. 325.
18 Paknys 2014, s. 61, 185.
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7. Pożajście, kościół
kamedułów, zakrystia,
fragment bogatej
dekoracji stiukatorskiej
i malarskiej;
fot. K. Guttmejer,
2013

woluta miała wspierać stiukatorską ramę malarstwa. Brak zatem w głównej przestrzeni
kościoła w Pożajsciu zamierzonego przez Krzysztofa Zygmunt Paca wystroju plastycznego mającego składać się na program ideowy, który – moim zdaniem – zdeterminował sześcioboczny plan nawy. I choć każda z części świątyni ma indywidualny
program ikonograficzny, precyzyjnie przemyślany i składający się na pewną całość, to
jednak malarstwo nawy wskazuje na planowany ideowy program determinujący plan
kościoła i na nim należy się skupić19.
Całą powierzchnię kopuły wypełnia malowidło przedstawiające niebo zbawionych.
W jego głównej części, na osi wzdłużnej kościoła, a więc na wprost wchodzących do
świątyni, znajduje się przeskalowana w stosunku do innych partii malowidła scena
koronacji Najświętszej Panny Marii przez Chrystusa i Boga Ojca (il. 8). Scena koronacji nie dziwi – zakon kamedułów czcił Matkę Boską w sposób szczególny20. Otaczają ją
trzy kręgi postaci. W dolnym kręgu, u nasady kopuły, przedstawieni są święci Kościoła
katolickiego. W drugim kręgu, na wysokości głównej grupy, namalowane jest liczne
grono muzykujących aniołów. Nieco powyżej, niezliczony tłum aniołów: „I ujrzałem,
i usłyszałem głos wielu aniołów […] a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy”21.
U podstawy latarni zaś tradycyjny już w sztuce nowożytnej kolejny krąg aniołków
19 Temat rozbudowanego programu ikonograficznego był podejmowany przez badaczy: Kairiūkštytė-Jacinienė 1930, s. 138–165; Šinkūnaitė 2000, s. 427–449. Szeroko omawia go Anna Czyż w niniejszym
tomie (Czyż 2016b) oraz Czyż 2016a.
20 Reguła św. Benedykta 1670, cześć III: Dekrety, s. 7. Wszystkie kościoły kamedułów w prowincji polskiej
miały wezwanie maryjne.
21 Ap 5, 11. Miriada to termin grecki oznaczający dziesięć tysięcy.
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na tle promienistej glorii. Kopuła symbolizuje tu stary chrześcijański temat nieba
– Kościoła zbawionych. Ważne są także partie poniżej kopuły, tambur i pola ścian
nad arkadami prowadzącymi do bocznych przestrzeni kościoła, kaplic i kruchty oraz
prezbiterium. Na ścianach tych są namalowane duże postaci dwunastu apostołów, stojących po bokach kolumn dźwigających belkowanie nawy (il. 9). Powyżej, na ścianach
tamburu, po obu stronach wolut ustawionych pionowo na osiach kolumn znajdują się
namalowane w technice en grisaille stylizowane postaci. Nie są to syreny, jak myślał
Zygmunt Batowski22, lecz przedstawienia aniołów. Oprócz pary skrzydeł u ramion
mają poniżej pasa ornamentalne, mięsiste wici akantu, które można interpretować jako
dodatkowe pary skrzydeł. Byłyby to zatem przedstawienia serafinów, z trzema parami
ornamentalnych skrzydeł23. Serafiny podtrzymują rękami gzyms, na którym spoczywa
22 Batowski 1914, s. 3.
8. Pożajście, kościół

kamedułów, tambur
i kopuła z polichromią
koronacji Matki Boskiej
w Niebie Zbawionych.
Na białym kartuszu
poniżej kopuły, w partii
attyki, inskrypcja:
„Regina Angelorum”;
fot. K. Guttmejer, 2013
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23 W Biblii jest tylko jeden opis serafinów, w Ks. Izajasza: „ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po
sześć skrzydeł: dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden
do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały” (Iz 6, 1–3).
Biblia nigdzie nie mówi o serafinach jako o aniołach. To utożsamienie jest znacznie późniejsze, obecne
np. w pismach Pseudo-Dionizego Areopagity, który uznał je za najwyższy rangą chór aniołów, i wynika
prawdopodobnie z chęci uporządkowania świata istot nadprzyrodzonych i oddania ich pod władzę jedynego Boga. W tradycji chrześcijańskiej jednak od początku były przedstawiane jako anioły szczególnej
rangi. Por. Davidson 1998, s. 270–271. Postać serafina ma ukrzyżowany Chrystus w scenie stygmatyzacji
św. Franciszka z Asyżu.

pożajście, sześcioboczny plan kościoła kamedułów

kopuła z wyobrażeniem nieba – Kościoła zbawionych (il. 10). Ten program ikonogra- 9. Pożajście, kościół
kamedułów, fragment
ficzny z postaciami apostołów i aniołów nie jest przypadkowy.
nawy z postaciami
24
Apostołowie byli od wczesnego chrześcijaństwa uważani za filary Kościoła . We apostołów po obu
wczesnochrześcijańskich kościołach i kaplicach często są przedstawiani jako symbo- stronach kolumn,
wolutami arkad do
liczny fundament Kościoła. Tak jest na przykład na mozaice w kopule baptysterium kaplic bocznych, które
ortodoksów w Ravennie (ok. 458), gdzie centralną scenę chrztu Chrystusa otaczają niczego nie wspierają
oraz rozbudowaną
postaci apostołów25. W weneckim kościele San Marco, w centralnej kopule, postaci płytą główną gzymsu
apostołów towarzyszą Chrystusowi w scenie Wniebowstąpienia (XII w.). Istotnym w belkowaniu;
fot. K. Guttmejer, 2013
momentem dla wykrystalizowania się ważnego ideowego wzoru było rozwiązanie paryskiej Sainte-Chapelle, wzniesionej przez Ludwika IX w latach 1242–1248. Królewska 10. Pożajście, kościół
kaplica została wybudowana dla umieszczenia jednej z najważniejszych wówczas kamedułów, postacie
serafinów w tamburze
relikwii zachodniego chrześcijaństwa: Korony Cierniowej Chrystusa. Rewolucyjna kopuły; uwagę zwraca
konstrukcja prawie całkiem przeszklonej architektury niosła także wiele istotnych gzyms belkowania
z dwubarwnego
treści ideowych. Budowla kościelna była w kategoriach symbolicznych i liturgicz- kamienia
nych obrazem nieba. Kanoniczne formuły obrzędu konsekracji jeszcze do niedawna z rozbudowaną płytą
główną;
powoływały się wyraźnie na pokrewieństwo między wizją Jeruzalem niebiańskiego, fot. K. Guttmejer, 2013
opisaną w Apokalipsie św. Jana, a budowlą, która ma powstać26. W Sainte-Chapelle
powstał nowy kanon wyobrażania niebiańskiej Jerozolimy. Na konsolach wmurowanych w filary przyścienne stoją rzeźby apostołów trzymających w dłoniach zacheuszki
– miejsca konsekracji kościoła. Układ tych filarów, opiętych wiązką służek, tworzy
system baldachimowy sklepienia, które jest tu symbolem nieba27 (il. 11, 11a). Kolegium
apostołów jest tu dosłownym odniesieniem do filarów, fundamentu niebiańskiej
24 Raczkowski 2013, s. 41–44.
25 Jastrzębowska 2008, s. 179–180, il. 130.
26 Podczas uroczystości poświęcenia kościoła odczytywano ustęp Apokalipsy św. Jana (Ap 21, 2–5); Von
Simson 1989, s. 32–34. Także inne hymny i antyfony śpiewane podczas konsekracji łączyły w sobie biblijny obraz Jerozolimy ziemskiej z jej niebiańskim odpowiednikiem, zmaterializowanym w wybudowanym
kościele; Kobielus 1989, s. 100–102.
27 Sauerländer 1970, s. 152–153. Ostatnio szczegółowo to zagadnienie omawia Raczkowski 2013, s. 51–60.
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11. Paryż, Sainte-Chapelle, wnętrze
kaplicy, na wiązkach
służek sklepiennych
na wspornikach rzeźby
apostołów;
fot. B. Jesinowski, 2010
11a. Paryż, Sainte-

-Chapelle, rzeźba
apostoła św. Jakuba
(kopia z XIX w.)
na wiązce służek
sklepiennych;
fot. J. Rosikoń, 2012

Jerozolimy – nieba zbawionych, zgodnie z tekstem Apokalipsy św. Jana: „i ukazał mi
Miasto Święte – Jeruzalem, Zstępujące z nieba od Boga […] A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, A na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka”28.
Odwoływanie się do idei niebiańskiej Jerozolimy jako nieba zbawionych ma bardzo
wczesną tradycję w chrześcijaństwie. O ile nie odwzorowywano tego odwołania
bezpośrednio w kształtowaniu formy świątyni – może z wyjątkiem pałacowej kaplicy
Karola Wielkiego w Akwizgranie – o tyle miało ono bardzo różne odzwierciedlenia
w sztukach plastycznych i architekturze. Właśnie poprzez treści rzeźby oraz malarstwa
monumentalnego i tablicowego towarzyszących architekturze świątynia otrzymywała
wymowę symboliczną. Była zapowiedzią niebiańskiej Jerozolimy29.
Ranga Sainte-Chapelle jako dzieła architektonicznego, ale przede wszystkim jako
kościoła-relikwiarza sprawiła, że kanon apostołów – fundamentu, muru niebiańskiej
Jerozolimy – szybko rozpowszechnił się w Europie. Taki program ma np. prezbiterium
katedry w Kolonii, wzniesione w latach 1248–1322. Gotyckie prezbiterium dobudowane przez cesarza Karola IV Luksemburskiego w latach 1355–1414 do cesarskiej kaplicy
Karola Wielkiego w Akwizgranie (792–800), pełniące także funkcję kościoła-relikwiarza jest kopią Sainte-Chapelle, z figurami apostołów będących filarami niebiańskiego
Kościoła30. W kościele zamkowym Marii Panny w Malborku znajduje się także
28 Ap 21, 10; 21, 14.
29 Szeroko omawia ten problem Kobielus 1989, zwłaszcza rozdz. II, 6: „Wzorzec świątyni”, s. 97–105, oraz
rozdz. III, 2: „Miasto Boże w malarstwie ściennym i tablicowym”, s. 126–134.
30 Raczkowski 2013, s. 60–89. Prezbiterium w Akwizgranie zostało wzniesione z inicjatywy cesarza Karola IV
Luksemburskiego jako miejsce przechowania czterech relikwii zgromadzonych przez Karola Wielkiego:
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wyraźne naśladownictwo zarówno formy, jak
i idei Sainte-Chapelle. W połowie wysokości ścian
stoją na konsolach rzeźby apostołów. Z maswerkowego baldachimu nad ich głowami wyrasta
wiązka żeber sklepienia gwiaździstego. Taki
program ikonograficzno-artystyczny jest zdaniem
Skibińskiego i Raczkowskiego symbolicznym
odniesieniem do Kościoła w niebie31 (il. 12). Kanon
ten rozpowszechnił się także w gotyckich kościołach parafialnych i zakonnych32. Symboliczny
wątek apostołów dźwigających sklepienie został
bardzo rozbudowany w katedrze mediolańskiej.
Monumentalne filary nawy głównej mają nietypowe, rozbudowane przewiązki kapitelowe w formie architektonicznej, wielobocznej kapliczki
z niszami, w których stoją dziesiątki rzeźb przedstawiających świętych. To oni wspierają sklepienie,
które symbolizuje raj (il. 13).
W epoce nowożytnej w Italii motyw kolegium apostołów jako fundamentu Kościoła
powiązano z ideą centralnej świątyni, nawiązując
do antycznej i wczesnochrześcijańskiej tradycji33.
W mediolańskim Santa Maria dei Miracoli presso
San Celso kopuła spoczywa na dwunastobocznym
tamburze, w którego niszach stoją terakotowe
rzeźby apostołów34 (il. 14). W maryjnym sanktuarium w Saronno koło Mediolanu fresk
na kopule przedstawia niebo z chórami anielskimi, a w parzystych niszach dwunastobocznego tamburu stoją rzeźby proroków i sybilli towarzyszący scenie wniebowzięcia
Madonny (il. 15)35. Ale dla architektów wzniesienie dwunastobocznego kościoła było
dużym wyzwaniem artystycznym i technicznym. Problemem było takie rozwiązanie
sukni Najświętszej Marii Panny, becika Dzieciątka Jezus, perizonium Jezusa oraz chusty, którą owinięto
ściętą głowę Jana Chrzciciela.
31 O symbolice rzeźb apostołów w kaplicy zamkowej w Malborku zob.: Skibiński 1982, s. 168, 176–177; ostatnio szeroko Raczkowski 2013, s. 90–109.
32 W Polsce rzeźby apostołów stojące na konsolach filarów nawy występują m.in. w głównej farze średniowiecznego Wrocławia, w kościele św. Marii Magdaleny, a także w farze w Brodnicy (4. ćw. XIV w.) i farze 12. Malbork, zdjęcie
kościoła zamkowego,
w Chełmie (ok. 1330–1340). Por. Białłowicz-Krygierowa 1999, s. 39.
33 Ta tradycja była żywa w Italii. W katedrze w Sienie w ośmiobocznym tamburze kopuły, w każdej ścianie
bębna znajduje się przemiennie trzy lub pięć malowanych nisz z postaciami świętych.
34 Budowa kościoła rozpoczęta w 1493 r. według projektu Gian Giacoma Dolcebuona i Giovanniego Battagia, kopuła z tamburem została wzniesiona (1494–1498) według projektu Giovanniego Antonia Amadea,
a autorem terakotowych rzeźb apostołów był Agostino De Fondulis. Monumentalna fasada jest dziełem
Galeazza Alessiego, zrealizowanym przez Martina Bassiego (k. XVI w.); Houghton Brown 1982, s. 161–175.
35 Rossi 1996, s. 195–234.

1880, zaaranżowane
wg akwareli Schulza;
na bocznych ścianach
na konsolach rzeźby
apostołów jako
wsporniki sklepienia;
fot. ze zbiorów
Muzeum Zamkowego
w Malborku
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13. Mediolan, katedra,
filary z przewiązką
kapitelową w formie
wielobocznej kaplicy
z rzeźbami świętych;
fot. K. Guttmejer,
2010

planu, aby dwunastoboczny kształt nie powodował
rozdrobnienia podziałów głównej przestrzeni i otaczających ją bocznych kaplic. Taka forma – poza studialnymi
koncepcjami, np. w rzymskiej Akademii San Luca – nie
znalazła zastosowania36. W weneckim kościele S. Maria
della Salute (1631–1681), który był jednym z wzorców dla
kościoła w Pożajściu, rzeźby ustawiono na kolumnach
ośmiobocznej nawy i tu nie zgadzała się liczba apostołów
(il. 16). Niemniej jednak taki schemat kompozycyjny
zastosowany w słynnym weneckim kościele nie pozostał
bez echa. W jezuickim kościele pw. św. Stanisława Biskupa
w Poznaniu na monumentalnych kolumnach rozdzielających przęsła nawy i prezbiterium stoi dwanaście figur
apostołów i cztery figury Ojców Kościoła w transepcie –
bo 16 kolumn występuje w całej przestrzeni głównej37 (il.
17) Projektant tej fazy wznoszenia kościoła (1675 r., zmiana
projektu w 1683 r.), jezuita Nataniel Wąsowski, wprowadził kolumny dźwigające figury apostołów zapewne
pod wpływem przywołanego tu weneckiego kościoła, który oglądał podczas pobytu
w mieście kanałów. W swym diariuszu z podróży pozostawił opis tego dzieła wraz
z czterema szkicami jego rozwiązań architektonicznych, w tym, obok planu, schemat
kolumnowej artykulacji w nawie38. Oprócz rzadkiego zjawiska występowania rzeźb na
kolumnach stanowiących artykulację nawy, znacznie bardziej popularny – bo łatwiejszy w realizacji – był schemat ustawiania rzeźb w niszach umieszczonych w filarach
nawy, pomiędzy rozsuniętymi pilastrami bądź przedstawiony w formie malarskiej na
filarach wnętrza, wzdłużnego lub krzyżowego. Trudno orzec, gdzie po raz pierwszy
pojawił się wspomniany program artystyczno-ideowy. Jednak na jego rozpowszechnienie miało niewątpliwie wpływ rozwiązanie nawy watykańskiej Bazyliki św.
Piotra. Zarówno w centralnej części budowanej przez Michała Anioła, jaki i w nawie
wzniesionej przez Carla Madernę pomiędzy gigantycznymi parzystymi pilastrami opinającymi filary znajdują się w dwóch poziomach nisze mieszczące rzeźby świętych39.
36 Taki konkursowy projekt przygotował m.in. w 1681 r. Jan Reisner, polski malarz i architekt, stypendysta
króla Jana III. Rzut, przekrój i widok fasady publikuje Karpowicz 2013, il. na s. 111, 113.
37 Kościół ten nie posiada do dziś wyczerpującej monografii. Na temat historii kościoła zob. Linette 1973,
s. 39–48; Katalog zabytków 1998, s. 2–5. Trudno zgodzić się z tezą prezentowaną przez badaczy, iż kolumnowa artykulacja została tu wprowadzona pod wpływem rzymskiego kościoła Santa Maria in Campitelli
(Carlo Rainaldi, 1655–1667). W rzymskim kościele jest zupełnie odmienny układ przestrzenny i inna idea
operowania kolumnami. Uwagi o oddziaływaniu Santa Maria in Campitelli, zob. m.in. Linette 1973, s. 42;
Miłobędzki 1980, s. 413.
38 Wąsowski przebywał w Wenecji w październiku 1655 r. i wówczas kościół nie był jeszcze ukończony. Na
jego rysunku pokazującym kolumnową artykulację nawy nie widać rzeźby stojącej na kolumnie, jednak
jej przyszłe przeznaczenie jako nośnika rzeźby było zapewne Wąsowskiemu znane. Baranowski 1975, s. 35,
il. 17. Por. także: Bassi, Kowalczyk 1978, s. 3–4, il. 3.
39 Ten kościół ma olbrzymią literaturę. Zob. jedną z ostatnich publikacji: Satzinger 2005, s. 45–74; oraz
Schütze 2005, s. 117–138.
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Proporcje nawy powodują, że rzeźby
te giną w ogólnej przestrzeni i nie są
odbierane jako istotny element programu
ideowego. Jedynie w filarach dźwigających
kopułę duże nisze czterech rzeźb świętych
– ważnych dla tego miejsca – wyraźnie
podkreślają symbolikę tych filarów40.
Bardziej czytelne i artystycznie bogatsze
rozwiązanie
zaprojektował
Francesco
Borromini dla przekształconej przez siebie
nawy San Giovanni in Laterano (1646–
1650) – katedry Rzymu. Pomiędzy szeroko
rozsunięte pilastry wstawił architektoniczne
aedicule o wyśmienitej awangardowej
formie, a w nich zostały ustawione duże
rzeźby apostołów (il. 18)41. W wileńskim
kościele św.św. Piotra i Pawła na Antokolu,
fundowanym przez Michała Kazimierz
Paca, kuzyna Krzysztofa Paca, w niszach
wkomponowanych między pilastry nawy
i transeptu stoją rzeźby apostołów (il. 19).
Mają one wyraźnie symboliczne znaczenie –
są filarami Kościoła42. W kościele św. Anny
w Krakowie wątek apostołów – filarów
Jerozolimy niebiańskiej jest ujęty dosłownie.
Malowane na tle pilastrów, iluzjonistycznie
przedstawione postaci apostołów, stoją na
wolutowym wsporniku, do którego jest
„doklejony” duży, jubilersko obrobiony
szlachetny kamień. Żeby nie było wątpliwości, na plincie wspornika złotymi literami
wypisana jest nazwa kamienia, na przykład: Hyacinthus, Chrysolithus, Chalcedonius.
To jest bezpośrednie odniesienie do Apokalipsy, gdzie w dalszej części opisu niebiańskiej Jerozolimy czytamy: „A warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne są wszelkim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza – jaspis, druga – szafir, trzecia – chalcedon,
czwarta – szmaragd, piąta – sardoniks, szósta – krwawnik, siódma – chryzolit, ósma –
14. Mediolan, kościół
beryl, dziewiąta – topaz, dziesiąta – chryzopas, jedenasta – hiacynt, dwunasta – ametyst” Santa Maria dei
(Ap 21, 19–20). Na każdym kamieniu jest nadto namalowany krzyż zacheuszka – a więc Miracoli presso San
Celso, tambur kopuły
jest to bardzo wyraźna paralela do motywu ikonograficznego ukształtowanego, choć z rzeźbami apostołów;
nie bezpośrednio, w gotyckiej Sainte-Chapelle (il. 20, 20a). Kościół św. Anny jest fot. Enrico Engelmann,
www.milanofotografo.it

40 Są to Św.św. Helena, Longinus, Weronika i Andrzej.

15. Saronno, kościół
41 Portoghesi 1967, s. 158–165. O zadziwiającym malarskim skopiowaniu tej artystycznej koncepcji w koście- Beata Vergine dei
Miracoli tambur kopuły
le w Wozławkach por. Smoliński 2004, s. 333–342.
42 Czyż 2008, s. 245.

kościoła; fot. ze zbiorów
K. Guttmejera
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16. Wenecja, kościół

Santa Maria Della
Salute, kolumny nawy
z rzeźbami apostołów;
fot. K. Guttmejer, 2007

17. Poznań, dawny

kościół jezuitów, ob.
parafialny, fragment
kolumnowej artykulacji
wnętrza z rzeźbami
apostołów i Ojców
Kościoła;
fot. P. Dybalski, 2014

wyrazistym odniesieniem do niebiańskiej Jerozolimy także poprzez inne wątki ikonograficzne43. Opisane powyżej rozwiązanie jest powszechne w całej Europie. Pokazuje
ono popularność tematu ikonograficznego, ale formalnie jest odmienne od koncepcji
planowanej w Pożajściu. Natomiast pewną analogię do koncepcji przewidzianej
w Pożajściu znajdujemy w kolegiacie w Klimontowie, w Małopolsce, wzniesionej
w zasadniczej postaci w latach 1645–165044. W wyniosłym tamburze eliptycznej kopuły,
wybudowanym po 1727 r., na pewnej wysokości pilastrów są wmontowane wysunięte
wsporniki, które niewątpliwe zostały przygotowane pod rzeźby figuralne (il. 21).
Ten program ideowy, o średniowiecznym rodowodzie, ale rozwijany w epoce
baroku byłby w Pożajściu dosłownie spełniony, gdyby apostołowie stali na postumentach na tle kolumn lub na ich szczycie. Tak jak w Santa Maria della Salute lub
w poznańskim kościele jezuitów. Nie zostało to zrealizowane z powodu śmierci
Krzysztofa Zygmunta Paca i drastycznego ograniczenia funduszy na ukończenie
kościoła. Idea pierwotnego programu ideowego została zrealizowana w uproszczonej
formie i postaci apostołów zostały namalowane na ścianie, po bokach kolumn. Jednak
niewątpliwie w Pożajściu planowano ustawienie figur apostołów nad kolumnami
nawy, o czym świadczy pewien mało dostrzegany szczegół w architekturze wnętrza.
Dopracowany pod każdym względem detal architektoniczny, w tym forma kolumn
i belkowania, nie pozastawiają wątpliwości, że zostały wykonane perfekcyjnie, z pełną
świadomością formy każdego elementu, z odniesieniem do traktatowych wzorów.
43 Kobielus 1987, s. 45–48, omawia symbolikę apostołów jako fundamentu, filarów kościoła oraz przypisane
im szlachetne kamienie.
44 Dzieje kolegiaty: Bochnak 1925b, s. 4–48; także: Bania 2010, s. 35–44.
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Krzysztof Zygmunt Pac, tworząc swoje
monumentalne dzieło, nie dopuszczał
przypadkowości. Jego listy pokazują, jaką
wagę przywiązywał do każdego szczegółu
i zwracał uwagę na pracę wykonawców45.
Także użycie zróżnicowanego materiałowo
i kolorystycznie marmuru i piaskowca jest
przeprowadzone logicznie i konsekwentnie.
Dlatego zwraca uwaga forma belkowania,
a dokładnie gzymsu na osiach kolumn. Na
osi każdej z nich belkowanie jest gierowane
zgodnie z regułą korynckiego porządku.
Jednak płyta gzymsu wraz simą jest w tym
miejscu wysunięta dwukrotnie dalej w stosunku do elementów dolnych niż w partiach belkowania pomiędzy kolumnami.
W ten sposób powiększona powierzchnia
gzymsu nad kolumną utworzyła formę
małej platformy (il. 22).
Interesujące jest kolorystyczne opracowanie belkowania. Fryz jest malowany
w imitację płyt z czerwonego marmuru.
Gzyms i architraw są wykonane z czarnego
marmuru, ale dolne elementy gzymsu oraz
silnie wysunięta płyta główna w partii
gierowania są z szarego piaskowca z osiowo
wstawionym fragmentem z czarnego marmuru. Wygląda to tak, jakby ktoś wyraźnie
chciał innym kolorem zaznaczyć podział
gzymsu w pionie na dwie, jaśniejsze części. Dwie części, które, moim zdaniem, miały
zaplanowaną dodatkową rolę – postumentu pod dwie rzeźby apostołów (por. il. 9, 10,
22). Ustawione na takich postumentach, po dwie na jednej kolumnie, determinowały
plan nawy w formie sześcioboku. To dlatego nawa nie ma planu ośmioboku, który
byłby prostszy do realizacji i zgodny z tradycją sakralnej architektury kommemoratywnej oraz maryjnej. Nie jest też dwunastobokiem, bo tak rozdrobnionego planu kościoła 18. Rzym, bazylika
45 Warto tu przytoczyć fragment jednego z listów Krzysztofa Z. Paca do o. Vincentego z 19 XII 1673 r. W długiej instrukcji pisze o spiżu, o kamieniach szarych na kapitele, o odrzwiach kapliczki i lawaterza, które
mają być na wzór tych z kościoła kamedułów na Bielanach pod Krakowem. Znamienny jest jeden ustęp,
obrazujący perfekcyjne podejście fundatora do każdego detalu: „Teraźniejszy abrys ołtarzów, który senior
Pietro posłał mi, approbo, według którego abrysu niech wszystkie cztyry ołtarze robią, zaczym zmówić
robotę y dać zaraz za nią zadatek, aby robili te ołtarze do kaplic. Tego ja nie mogę pojąć, że na abrysie
spatium ode drwi jest na łokci puł szósta, nie wiem tedy, na co spatium zostawione. A sam abrys bardzie
mi się ten podoba, co z tej strony od kaplicy, niżeli tamten, co idzie pod gzyms, bo jest barzo wyniesiony
y zasłaniałby sztukaturę. Pod gzymsem niech idzie lisztowanie”; cyt. za: Paknys 2013, s. 201.

S. Giovanni in Laterano,
rzeźby apostołów w
niszach pomiędzy
pilastrami nawy głównej;
fot. K. Guttmejer, 2000

19. Wilno, kościół
pw. św.św. Piotra i Pawła
na Antokolu, rzeźby
apostołów w niszach
między pilastrami
nawy głównej;
fot. K. Guttmejer, 2013

299

centralnego praktycznie nigdy nie zrealizowano. Co najwyżej wznoszono dwunastoboczne kopuły na skrzyżowaniu naw, jak w przywołanym już tutaj mediolańskim
kościele Santa Maria dei Miracoli presso San Celso czy w sanktuarium w Saronno. Ale
w mediolańskim kościele, aby rozwiązać problem podziału tamburu, wprowadzono
dodatkowe podziały między niszami utworzone przez ornamentalne tabulatury.
A w Saronno w każdym boku dwunastobocznego bębna wprowadzono po dwie
nisze z rzeźbami. W Pożajściu sześć par apostołów określiło plan fundacji Krzysztofa
Zygmunta Paca. Jego śmierć i przeciągająca się kosztowna realizacja sprawiły, że nie
wykonano dwunastu rzeźb, które zapewne miały stanąć w tamburze kościoła46.
O tym, że ranga apostołów w programie ideowym kościoła pożajskiego była tak
istotna, świadczy jeszcze jeden fakt. Według informacji źródłowych przekazanych
przez Zarewicza na ołtarzu głównym stały rzeźby dwunastu apostołów wykonane
z kości słoniowej47. Taki kosztowny i wyraźny akcent wystroju nie był przypadkowy48.
Podkreślał rangę apostołów w całej koncepcji kościoła49.
Powstaje tu jednak pytanie: dlaczego apostołów nie namalowano na płaszczyznach
tamburu, nad opisanym wydatnym gzymsem, tam, gdzie zapewne były zaplanowane
ich rzeźbiarskie wyobrażenia, a są tu namalowane wystylizowane postaci serafinów?
Zapewne ma to związek z uproszczeniem wystroju nawy po śmierci fundatora. Brak
stiukatorskiej i malarskiej dekoracji nad arkadami w nawie, zapewne takiej samej, jak
w kruchcie, prezbiterium i częściowo w kaplicach, spowodował zmianę artystycznej
i ikonograficznej koncepcji. Powstała konieczność wypełnienia dużych powierzchni
ścian nad arkadami i stąd znalazły się tu olbrzymie postaci apostołów. Na ścianach
tamburu natomiast znalazły miejsce stylizowane ornamentalnie serafiny, stanowiące
dopełnienie programu ideowo-ikonograficznego. W Nowym Testamencie nie ma
wprawdzie określenia „serafin”, ale w Apokalipsie św. Jana występują cztery zwierzęta:
46 W czasie pobytu w Pożajściu, podczas konferencji w listopadzie 2014 r., dzięki uprzejmości organizatorów (podziękowania dla Siostry Przełożonej) udało się wejść na gzyms wieńczący nawę u podstawy tamburu. Okazało się, że w postumentach pionowo ustawionych wolut są umocowane żelazne haki lub duże,
okrągłe kołki do wbicia takich haków. Okoliczności wizyty oraz wysokość belkowania nie pozwoliły na
właściwą ocenę tych elementów. W pierwszym okresie sądziłem, że jest to fizyczny dowód na planowane
umieszczenie na belkowaniu rzeźb apostołów, które musiały być umocowane do podłoża albo do ściany.
Jednak późniejsza analiza sposobów mocowania, usztywniana innych przykładów rzeźb na wysokości,
czy to ołtarzy, czy to architektury, doprowadziła mnie do wniosku, że haki w Pożajściu są zbyt rachityczne.
Zatem wątpliwe, aby ich przeznaczeniem było mocowanie planowanych rzeźb. Por. il. 23.
47 Zarewicz 1871, s. 45. Być może zostały wywiezione w 1915 r. wraz z ewakuowanym zakonem w głąb Rosji;
por. Miešauskas 1991, s. 101. Może warto przejrzeć magazyny petersburskich lub moskiewskich muzeów?
48 Długi opis kościoła z 1726 r., zamieszczony w relacji z podróży François d’A. de La Motraye, tak przedstawia ołtarz: „la Voute est hardie & n’est soutenuë d’aucunus Piliers, le Maître Autel est Auguste, les Colomnes qui l’ornent sont d’Ordre Corinthien, les Statuës des Saints qui l’accompagnent sont d’un beau Marble
Blanc d’Italie”. Autor relacji najpewniej nie odróżnił kości słoniowej od włoskiego marmuru. Por.: De La
Motraye 1732, s. 312 nn.; cyt. za: Kairiūkštytė-Jacinienė 1930, s. 102–104.
49 Chyba nie jest też przypadkiem, iż w akcie fundacyjnym z 4 III 1664 r. jest mowa o tym, że fundator
zapewni utrzymanie dwunastu mnichów („a także więcej”); zob. Kairiūkštytė-Jacinienė 1930, s. 18 oraz
Beleg [aneks] 6, s. 69. Choć fundatorzy nierzadko określali liczbę zakonników różnych klasztorów na
dwunastu, na wzór kolegium apostołów. Według wizytacji z 1824 r. było w Pożajściu 12 domków dla zakonników; Zarewicz 1871, s. 46.
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„Zwierzę pierwsze podobne do lwa, Zwierzę drugie podobne do wołu, Zwierzę trzecie
mające twarz jak gdyby ludzką i Zwierzę czwarte podobne do orła w locie. Cztery
Zwierzęta – a każde z nich ma po sześć skrzydeł – dookoła i wewnątrz są pełne oczu”
(Ap 4, 7–8). Jest to jednoznaczne nawiązanie do wspomnianej powyżej wizji Izajasza
(Iz 6, 2–3)50. Według św. Tomasza z Akwinu serafiny stoją najbliżej Boga i są „jak
gdyby jego przyjaciółmi”; nad innymi aniołami „górują miłością”51. Ten status oraz fakt
ich odwiecznego istnienia i boskiego pochodzenia predysponuje je do występowania
blisko Boga, także w niebie. Przedstawienie w Pożajściu, gdzie dosłownie rękami
podtrzymują sferę niebieską jest ilustracją ich rangi w hierarchii bóstw bożych52. Fakt,
że w odróżnieniu od innych partii malowidła w nawie zostały namalowane en grisaille
może wskazywać na to, że miały nawiązywać do niewykonanych, ale planowanych
sztukatorskich rzeźb.
Należy w tym miejscu jeszcze przypomnieć, że kościół został poświęcony
Najświętszej Marii Pannie. Od wczesnego chrześcijaństwa Matce Bożej były dedykowane budowle centralne. Symbolicznym uwieńczeniem tej idei było przemianowanie 20. Kraków, kościół św.
Anny, malowane postaci
rzymskiego Panteonu na kościół S. Maria ad Martyres, zwany S. Maria Rotunda. Ta apostołów na pilastrach
tradycja przetrwała przez średniowiecze i rozwinęła się w epoce renesansu i baroku53. nawy; fot. K. Guttmejer,
W partii wewnętrznej attyki, z której wyrasta kopuła, w malowanych kartuszach 2016
50 Por. przyp. 23.
51 Davidson 1998, s. 271.
52 W dawnej tradycji były pokazywane w kopułach lub pendentywach, na przykład olbrzymie serafiny
z mozaiki są w pendentywach głównej kopuły Hagia Sophia (532–537) w Konstantynopolu.
53 Łoziński 1973, s. 12–13 (tu podstawowa literatura do tego zagadnienia).

20a. Kraków, kościół
św. Anny, postać św.
Szymona Apostoła na
pilastrze nawy ze
szlachetnym kamieniem
– hiacyntem – wg
Apokalipsy św. Jana;
fot. A. Betlej, 2013
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21. Klimontów,
kolegiata, tambur
kopuły z widocznymi
wspornikami pod
rzeźby na pilastrach;
fot. K. Guttmejer, 2002
22. Pożajście, kościół

kamedułów, gzyms
belkowania nawy
głównej z wysuniętą
dwubarwną płytą
główną;
fot. K. Guttmejer, 2013

23. Pożajście, kościół
kamedułów, drewniany
kołek z wbitym
żelaznym hakiem
w podstawie pionowej
woluty ustawionej na
belkowaniu nawy;
fot. K. Guttmejer, 2014
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podtrzymywanych przez putta znajdują się inskrypcje inwokacji litanii do NPM: Regina Angelorum,
Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina
Confessorum et Virgi[num], Regina Apostolorum,
Regina Martyrum (il. 8 i 22). Jest zatem kopuła
Bożym Królestwem – Kościołem zbawionych, także
za sprawą wstawiennictwa Matki Bożej. A fundamentem tego Kościoła jest kolegium apostołów.
Trudno powiedzieć, kto mógł być autorem
programu ideowego. Fundator Krzysztof Zygmunt
Pac odebrał świetną edukację, w wieku jedenastu
lat rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej,
kontynuował jako siedemnastolatek w Padwie,
następnie w Perugii, Grazu, a prawo i matematykę, w tym wypadku także inżynierię
wojskową – w Lejdzie54. Był bez wątpienia inteligentnym erudytą, ale wątpliwe, aby
sam był autorem programu ideowego, choć artystycznego na pewno tak. Z pewnością to on nakreślił ogólną koncepcję programową, która musiała być potem spójna
z architektoniczną i plastyczną formą kościoła. W stworzeniu programu, odwołującego

54 Wasilewski 1979, s. 710–717.
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się do długiej kościelnej tradycji, musiał mu pomóc wykształcony duchowny55. Jednak
omówienie autorstwa programu, autorstwa projektu architektonicznego oraz całościowej formy kościoła – choćby niezrozumiałego „ściśnięcia” wieżami widoku kopuły
i „wieżowej” proporcji nawy z kopułą – wykracza poza ramy niniejszego artykułu.

Hexagonal Plan of the Pažaislis Church

T

he hexagonal plan of the Camaldolese church at Pažaislis (Polish: Pożajście) is exceptionally
unique. Its construction was dictated by an ideological programme, probably thought out by
Krzysztof Zygmunt Pac and an unknown theologian. The founder began to complete the painting
and stucco decorations of the monastic choir, the porch and side chapels. But the décor of the nave
was even not begun before his death, apart from the architectural decorative stonework. The lack of
stucco decorations and a poor quality of Giovanni Rossi’s paintings from the early 18th century have
not attracted the attention of researchers. But it is the painting decoration and the form of columnar
articulation that suggest a planned ideological programme which probably imposed the hexagonal
plan of the church. In the cupola there is a scene of the Coronation of the Virgin Mary by God the
Father and Christ among saints and angels. This is the representation of the spiritual Heaven of the
Saved. In the tambour of the cupola are painted grisaille stylised figures of angels, most probably
seraphs, supporting on their hands the cornice of the tambour, and thus the symbolic heaven. Below,
on the sides of the columns supporting the broken entablature of the nave, there are painted figures
of the twelve Apostles. In my opinion, according to the original concept of the church’s ideological
programme the sculptures of the Apostles were to be placed in pairs on the large extensions of the
cornice in six corners of the entablature, where the cornice is made of light sandstone. It is possible
that also the Apostles were planned to be made of light sandstone. It is not often that the statues of
the Apostles are placed on the entablature inside the church. But it draws on the old iconographic
tradition of representing the Church of the Saved.
Painted and mosaic representations of the Apostles appeared in cupolas from the early Middle
Ages. They surround Christ and represent the spiritual Heaven of the Saved, as from the beginning of
Christianity the cupola was the symbol of heaven. In the cupola of the Orthodox Baptistry (Baptistry
of Neon) in Ravenna the scene of the Baptism of Christ is surrounded by the Apostles. In the central
cupola of St Marco Church in Venice the Apostles accompany Christ at the moment of His Ascension.
An important turning point for the crystallisation of a certain ideological archetype was the conclusion of the Sainte-Chapelle in Paris. The royal chapel was built to house the most important and precious relic of Western Christianity – the Crown of Thorns – brought from Constantinople.

55 W kręgu rodziny Paców było dwóch wysoko postawionych krewnych – duchownych. Brat kanclerza,
Mikołaj Stefan, po uzyskaniu rozwodu z żoną i krótkich staraniach został mianowany w 1671 r. biskupem
wileńskim. Był skłócony z całym rodzinnym stronnictwem politycznym (jako jedyny z Paców był obecny
na weselu odwiecznego przeciwnika rodziny, Kazimierza Sapiehy) i nie mógł liczyć na poparcie krewnych w swoich staraniach o różne stanowiska. Por. Rachuba 1979, s. 738–741. Zatem trudno go traktować
jako przypuszczalnego autora programu architektoniczno-ikonograficznego kościoła w Pożajściu. Drugi krewny, brat hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza, biskup żmudzki Kazimierz – obaj
ufundowali kościół św.św. Piotra i Pawła na Antokolu; por. Rachuba 1979, s. 706–707. Był on zapewne
autorem programu malowideł sklepienia nawy antokolskiej świątyni; Czyż 2008, s. 173–176, 248. Być
może również on pomagał stworzyć program ideowy w Pożajściu. Nie można z kręgu doradców Paca
i współautorów programu ideowego wykluczyć samych kamedułów, choćby ojca Hieronima Krasowskiego, pierwszego przeora w Pożajściu. Za zwrócenie uwagi na tę postać dziękuję panu Mindaugasowi
Paknysowi.
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The Apostles’ statues standing on the pillars between the windows, with budded crosses in their
hands, were a direct reference to the vision of Heavenly Jerusalem – the Apostles supported the canopy
of the vault simulating the starry vault of the heavens. A revolutionary architecture of the SainteChapelle together with its ideological programme was often copies in France and throughout Europe,
among others when the Palatine Chapel of Charlemagne in Aachen was rebuilt, and in a slightly
different form in the church of the Malbork castle. In the Milan Cathedral the pillars have capitals
in the form of a multilateral chapel where in the niches are the sculptures of saints who support the
vault – the Heavens. In early-modern Italy the motif of the entire Apostolic college as the foundations
of the Church was associated with the idea of a central temple in keeping with the ancient and early
Christian tradition. At the church of Santa Maria presso San Celso in Milan the dome rests on a dodecagonal tambour in the niches of which there are sculptures of the Apostles. In the Marian sanctuary
at Saronno near Milan the dome fresco depicts the Heavens with choirs of angels, and in the even
niches of a dodecagonal tambour are statues of prophets and sibyls accompanying the Assumption of
the Virgin Mary.
But for architects it was a great technical challenge to construct a dodecagonal church. Such a form
– apart from study concepts, as in the Accademia di San Luca in Rome – did not enjoy interest. In
S. Maria della Salute church in Venice, which was one of the models of the church at Pažaislis, sculptures were placed on the columns of an octagonal nave, but the number of the Apostles was wrong.
Nataniel Wąsowski, who described and sketched the church of Venice, in a Jesuit church in Poznań
he designed, placed twelve statues of the Apostles and four of prophets on monumental columns –
undoubtedly following the Baldassare Longhena’s design. Twelve sculpted disciples of Christ in the
niches of the pillars were very popular in Baroque architecture, as, for example, in the Church of
St Peter and St Paul in Vilnius. They symbolised the very foundations and pillars of the Church. In
St Anna Church in Cracow this symbolism was depicted in a very literary way. The nave’s pillars
have the Apostles painted with precious stones beneath them as the reference to the Apocalypse of
St John the Apostle (Revelation 21:10, 21:14, 21:19–20). When Krzysztof Zygmunt Pac was creating his
monumental foundation, he did not leave matters to chance. His letters evidence how the smallest
detail was for him. Thus, the extended cornice over the columns of the nave – with the highly deliberate architecture of the entire church – could have hardly been made by accident. It was designed to
support the statues of the Apostles. When Pac, together with a designer created the monument of his
life and at the same time his family’s tomb, wanted to be buried in the vestibule of the Church of the
Saved – Heavenly Jerusalem. And its foundations was to be six pairs of the Apostles placed on the
entablature of the nave over the columns. And for this reason the nave of the Camaldolese church at
Pažaislis is built on a hexagonal plan.
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Treści ideowe wystroju
kościoła i klasztoru w Pożajściu
a n na s y lw ia c z y ż
Instytut Historii Sztuki UKSW

C

hoć Pożajście jest najlepiej rozpoznaną fundacją kamedulską w Wielkim Księstwie
Litewskim, to nadal skrywa problem autorstwa, genezy formy oraz prezentowanych treści ideowych1. Szczególnie ostatnie zagadnienie rzadko interesowało badaczy,
goszcząc przede wszystkim na łamach literatury litewskojęzycznej.
Rozważania rozpoczęły się wraz z artykułem Birutė Ruzgienė z 1992 r., w którym
autorka, zauważając istnienie różnorodnych motywów w dekoracji kościoła pożajskiego, określiła wątek maryjny jako wiodący2. Nieco później temat podjęła Laima
Šinkūnaitė, publikując w języku litewskim, polskim i angielskim szereg artykułów
dotyczących programu ikonograficznego Pożajścia. Ich rozwinięciem stała się książka
z 2014 r. Słabością tej i poprzednich publikacji litewskiej autorki jest zaledwie rozpoznanie – i to nie wszystkich – obiegowych tematów ikonograficznych bez ich wzajemnego powiązania oraz wskazania kontekstu historycznego i społeczno-religijnego,
czego nie zapewniła lektura skądinąd ważnych książek kardynała Josepha Ratzingera
(Benedykta XVI), na które badaczka się powołała. Jednak podkreślić należy trafność
określenia przez Laimę Šinkūnaitė „osiowego” układu programu treściowego podporządkowanego przemyślanej koncepcji architektonicznej pożajskiego zespołu3.
Z kolei Mindaugas Paknys zajął się programem ikonograficznym w korytarzach
prowadzących do zakrystii i kapitularza. Badacz, przywołując Birutė Ruzgienė zinterpretował przedstawione tam cykle jako sceny z życia bł. Bogumiła z Dobrowa4 oraz
1 Prezentowany artykuł jest znacznym rozszerzeniem rozważań na temat treści ideowych kościoła i klasztoru w Pożajściu krótko omówionych w: Czyż 2016a, s. 369–374, gdzie także znalazł się stan badań na temat
założenia pożajskiego (s. 282–284), tu podany jedynie w zakresie literatury o tematyce ikonograficznej..
2 Ruzgienė 1992, s. 56–66.
3 Šinkūnaitė 2014 (na s. 216–217 spis dotychczasowych artykułów autorki na temat kościoła i klasztoru
w Pożajściu). Wszystkie wcześniejsze prace Laimy Šinkūnaitė są znane piszącej te słowa. Aby niepotrzebnie nie mnożyć bibliografii, nie będą one przywoływane.
4 Laima Šinkūnaitė błędnie łączy cykl z północnego korytarza z osobą św. Wojciecha, Šinkūnaitė 2014,
s. 108–113.
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św. Brunona z Kwerfurtu. Według niego dekoracja miała ilustrować wzorcowe życie
kamedulskie i przypominać o wprowadzaniu chrześcijaństwa na terenie Wielkiego
Księstwa Litewskiego5.
Rozważania pośrednio związane z treściami ideowymi prowadzili także autorzy,
których interesował oryginalny kształt świątyni. Kęstutis Paulius Žygas na podstawie
symboliki geometrycznej sześciobocznego planu kościoła odwołał się m.in. do teorii
kosmologicznych, liczby u Pitagorasa oraz tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej,
ukazując tym samym własną erudycję, a w mniejszym stopniu realną wymowę ideową świątyni pożajskiej. Oczywiście, badaczowi należy przyznać rację, że u podstaw
wykreślenia założenia kamedulskiego legł zmultiplikowany trójkąt, co dowodzi umiejętności architektonicznych i doskonałej znajomości geometrii jego twórcy. Jednak
plan kościoła nie odzwierciedla Gozdawy, a odnoszenie tego znaku herbowego do
Klary Izabelli de Mailly Lascaris jest błędem heraldycznym6.
W tym samym architektonicznym kontekście o treściach ideowych pisał Karol
Guttmejer. Według niego kościół w Pożajściu został pomyślany przez fundatora jako
niebiańska Jerozolima, dlatego w kopule ukazano niebo zbawionych w momencie
koronacji Najświętszej Maryi Panny, a na kolumnach ujmujących sześcioboczną nawę
świątyni miały się znaleźć figury apostołów7.
Stosunkowo krótki przegląd literatury przedmiotu dowodzi, że do tej pory nie
powstało opracowanie, w którym nie tylko ukazano by założenie pożajskie w szerszym kontekście historycznym, ale również w pejzażu osiągnięć i porażek Krzysztofa
Zygmunta Paca, jednego z najpotężniejszych rządców Rzeczypospolitej drugiej połowy
XVII w. Dotychczasowi badacze nie zapytali również o pozareligijne przyczyny tak
niezwykłego przedsięwzięcia ani o ich wpływ na taką a nie inną tematykę fresków
i stiukowej dekoracji. Tymczasem wydaje się, że wielorakie pobudki, w tym kontekst
biograficzny i historyczny, miały niebagatelne znaczenie nie tylko dla podjęcia inwestycji, ale także dla jej kształtu i wystroju oraz prezentowanych treści ideowych.

przyczyny fundacji kościoła i klasztoru
kamedułów w pożajściu
Najwcześniejsze udokumentowane wzmianki na temat powzięcia przez Krzysztofa
Zygmunta Paca decyzji o założeniu klasztoru kamedułów sięgają 20 grudnia 1660 r.,
kiedy mnisi ze Srebrnej Góry postanowili rozważyć przyjęcie fundacji8. 4 marca 1661 r.
kanclerz litewski napisał do papieża Aleksandra VII o swoim zamiarze „ad maiorem Dei
gloriam et honorem Beatae Virginis, sub titulo Visitationis eiusdem, in Magno Ducatu
Lithuaniae, […] eremitarum de nova fundatione extruere, et erigere”9. Pozwolenie
5 Paknys 2009a, s. 173–193.
6 Žygas 2009, s. 154–180.
7 Guttmejer 2014, s. 65–71.
8 Kairiūkštytė-Jacinienė 2001, s. 85–86; Paknys 2013, s. 29–30.
9 Cyt. za Kairiūkštytė-Jacinienė 2001, s. 86.
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papieskie wydano 30 lipca 1661 r. Sprawa fundacji klasztoru w Pożajściu stanęła na sejmie w 1662 r., a potwierdzenie wydane przez Jana Kazimierza nosiło datę 28 kwietnia
1667 r.10
Od samego początku kanclerz litewski planował nie tylko lokalizację klasztoru
w bliskiej okolicy „civitatem Caunensem”11, ale i zorganizowanie przy nim nowicjatu12.
Fundacja „de nova radice”13 została przygotowana na 12 zakonników, a dobra przekazane przez Krzysztofa Zygmunta Paca wynosiły 40 tysięcy złotych przeznaczonych
dla, jak podkreślał, ich godnego utrzymania14. Do Pożajścia mnisi zostali uroczyście
wprowadzeni 6 listopada 1664 r. obejmując drewniany kościół i takież zabudowania
klasztorne15.
Powody podjęcia decyzji wyjaśnił sam Krzysztof Zygmunt Pac w liście skierowanym do papieża, jak i w akcie fundacyjnym wystawionym 3 listopada 1664 r. Prócz
pomnożenia chwały bożej, ważną pobudką była wdzięczność za ocalenie podczas
przeróżnych przygód życia i pomnożenie otrzymanych łask. Jednocześnie pośród
„delictis meis placando” pisał Krzysztof Zygmunt Pac16 „quatenus rempublicam nostram
tot fluctibus agitatam in securo pacis litore deponat, impetus hostium frangat, animos
dissidentes conciliet, patriae ruinam, machinantium consilia conturbet, ecclesiae suae
sanctae tranquilitatem restituat”17. Zgodnie z wolą fundatora kameduli mieli nieustannie modlić się o nawrócenie grzeszników i o pokój w Wielkim Księstwie Litewskim,
boleśnie doświadczonym najazdem Szwecji, a przede wszystkim zrujnowanym gospodarczo i demograficznie przez pięcioletnią okupację moskiewską18.
10 Oryginał potwierdzenia znajduje się w Tbilisi. Czamańska 2012, s. 48; Kairiūkštytė-Jacinienė 2001, s. 91.
Zob. także Biblioteka Książąt Czartoryskich (dalej: BCzart.) 2105, List Krzysztofa Zygmunta Paca do
Cypriana Pawła Brzostowskiego, 29 IX 1662, s. 254; Avogadri 2014, s. 181–182.
11 List Krzysztofa Zygmunta Paca do przeora klasztoru kamedułów na Bielanach, Wiłkowyszki, 20 III 1661.
Cyt. za Kairiūkštytė-Jacinienė 2001, s. 88. Zob. także Series 1760, s. 86–87.
12 Zgodę na otwarcie nowicjatu uzyskano 20 X 1667 r. W ten sposób klasztor pożajski stał się drugą placówką w Rzeczypospolitej, po krakowskich Bielanach. Kairiūkštytė-Jacinienė 2001, s. 86; Paknys 2013, s. 66.
13 Biblioteka Narodowa (dalej: BN), Biblioteka Ordynacji Zamojskich (dalej: BOZ) 1302, Testament Krzysztofa Zygmunta Paca, 1665 r. i 1678 r. (kopia), s. 9.
14 O uposażeniu kamedułów z Pożajścia zob. Kairiūkštytė-Jacinienė 2001, s. 97; Zarewicz 1871, s. 41; Wolff
1885, s. 160, 162; Czamańska 2012, s. 24–35, 49, 57; Paknys 2013, s. 53–54.
15 Krzysztof Zygmunt Pac nadał kilkudniowej uroczystości ponadlokalny charakter. Akt fundacyjny podpisał w obecności przedstawicieli elit Wielkiego Księstwa Litewskiego: biskupa wileńskiego Jerzego
Białłozora i kanoników katedralnych, wojewody witebskiego Władysława Wołłowicza i podskarbiego
litewskiego Hieronima Kryszpina Kirszenszteina. Kazanie podczas mszy wygłosił przeor dominikański
z Kowna, który mówił o Mons Pacis w kontekście nazwiska Paca, czyniąc także aluzje do herbowej lilii.
Avogadri 2014, s. 182–184 (tu krótki opis uroczystości); Mittarelli, Costadoni 1764, s. 374; Series 1760, s. 88;
Kairiūkštytė-Jacinienė 2001, s. 99.
16 Również w testamencie, w typowy sposób dla XVII w., Krzysztof Zygmunt Pac wielokrotnie sam siebie nazywa grzesznikiem, za którego należy się modlić, np. BN BOZ 1302, s. 14. Zob. także Czyż 2008,
s. 225–230.
17 Cyt. za Kairiūkštytė-Jacinienė 2001, s. 96; zob. także Avogadri 2014, s. 179–180.
18 Kairiūkštytė-Jacinienė 2001, s. 97–98; Mittarelli, Costadoni 1764, s. 373; Series 1760, s. 88–89. Zakonnicy
mieli każdego dnia odprawiać mszę za fundatorów za ich życia i po śmierci. Zobowiązani byli także do
aniwersarzy za zmarłych członków rodziny Paców i de Mailly, a szczególnie za rodziców Krzysztofa Zygmunta i Klary Izabelli; Kairiūkštytė-Jacinienė 2001, s. 98; Czamańska 2012, s. 49, 57.
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Stąd wzięła się nazwa eremu – Mons Pacis – wpisując się w tradycję kongregacji Monte Corona i stanowiąc przy okazji czytelną aluzję do nazwiska Paców.
Nieprzypadkowo tuż po czasach wojennego spustoszenia w nazwie sugerowano
również odwołanie do Maryi Królowej Pokoju, dedykując jej świątynię, a poprzez
skojarzenia nazwiska Pac z łacińskim słowem pax połączono ją odtąd na stałe z rodem
kanclerza litewskiego19.
Przywołanie bożego pokoju było także czytelną aluzją do zawartego w 1660 r. traktatu ze Szwedami, do czego walnie przyczynił się Krzysztof Zygmunt Pac. Rozmowy
prowadzono w cysterskim Monasterium Oliviense, należącym do rodziny benedyktyńskiej, a drukom wówczas powstałym nadawano antykizujące motywy związane ze
starożytną ideą pax20. Nie bez powodu pierwsze działania dotyczące fundacji klasztoru
kamedułów pojawiły się pod koniec 1660 r., kiedy na Litwie siedziały jeszcze wojska
moskiewskie. Na początku 1661 r. kanclerz „wyprawiony od króla Jana Kazimierza
pod Kowno potężnym presidium moskiewskim osadzone w ośmiu dniach”21 odbił.
Tuż po tych wydarzeniach pielgrzymował do Częstochowy, a później do Kalwarii
Zebrzydowskiej, zatrzymując się na początku marca u kamedułów pod Krakowem.
Osobista interwencja militarna kanclerza litewskiego nie była przypadkowa,
bowiem ze względu na polityczną i ekonomiczną wagę powiatu kowieńskiego jeszcze
przed wojnami rozpoczął w nim wznoszenie swego bastionu w opozycji do siedzących
w Kiejdanach Radziwiłłów. Znaczenie strategiczne w politycznym pejzażu powiatu
miał sejmik kowieński, którego obradom Krzysztof Zygmunt Pac nie raz przewodniczył, sprawnie podtrzymując przewagę swojej fakcji. Będąc w latach 1666–167622
starostą kowieńskim, koncentrował się nie tylko na działalności politycznej, ale i na
inwestycjach budowlanych w Kownie, gdzie przy rynku miał kamienicę, oraz w trzymanych po ojcu starostwie wiłkowyskim i Jeznie, gdzie stworzył ośrodek o ponadlokalnym znaczeniu.
Polityczne i militarne sukcesy Krzysztofa Zygmunta Paca zbiegły się 28 grudnia
1661 r. ze śmiercią nowo narodzonego syna. Wydarzenie to wstrząsnęło kanclerzem
litewskim, co wyraził we frazie: „clarissimo primogentius filius, inter triumphales patris
ad Dzisnam, Vilnam, Caunas labores ad spem gentis ac triumphos natus, inter eosdem
octavo a partu die Varsaviae extinctus. Heu iam tanatorum parentum dolor et umbra

19 Dominikanin Michał Wojniłowicz w panegiryku dedykowanym biskupowi Mikołajowi Stefanowi Pacowi
dowodził, że opiekuństwo Maryi „przez imię twoje [tj. Pac] z tobą złączone jest”; Wojniłowicz 1682, k. 8v.
Interpretacje nazwy Mons Pacis były czytelne dla nawiedzających Pożajście w XVII i XVIII w.; np. Avogadri 2014, s. 182; Dalairac 1699, s. 319; Pažaislio 2014, s. 32. O Pacach w kontekście łacińskiego słowa pax
i Maryi Królowej Pokoju postrzeganej jako patronka rodu zob. Czyż 2008, s. 180–181.
20 Np. seria graficzna Johanna Bensheimera z ok. 1660 r. Klejnot 2006, s. 39–41; zob. także medale zebrane
w: Raczyński 1845, s. 146–152.
21 BCzart. 157, List Krzysztofa Zygmunta Paca do Aleksandra Hilarego Połubińskiego, Pożajście, 29 IV 1679,
s. 38–39. Załoga moskiewska w zamku kowieńskim poddała się jako ostatnia 26 XII 1661 r.
22 Kanclerz litewski dokonał cesji starostwa na rzecz Mikołaja Andrzeja Paca, którego kreował na „patrem
familias” przepisując mu także rodowe dobra, w tym Jezno; Lietuvos valstybės istorijos archyvas (dalej:
LVIA) SA 26, List Krzysztofa Zygmunta Paca do Mikołaja Andrzeja Paca, 16 III 1675, k. 206; BN BOZ 1302,
s. 45–46.
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1. Plan założenia

pożajskiego, 1832;
Vilniaus universiteto
biblioteka

triumphalibus ignibus hic remansit cinis”23. Po śmierci wyczekiwanego i upragnionego
syna kluczowe było już nie tylko upamiętnienie zasług dla pokoju w ojczyźnie, ale też
kreacja godnego mauzoleum24.
Jednak pierwsze kontakty Krzysztofa Zygmunta Paca z kamedułami sięgają znacznie wcześniej niż przełom lat 50. i 60. XVII w. Kanclerz litewski znał zakonników
jeszcze z czasów studiów w Krakowie, które wraz ze starszym bratem Stanisławem
Eustachym odbywał w latach 1632–1635. Kiedy obaj młodzi magnaci, kontynuując
23 Cytat pochodzi z epitafium dedykowanego synowi Paców, które – jedno z dwóch – było niegdyś umieszczone w kościele w Pożajściu; Mittarelli, Costadoni 1764, s. 381.
24 Dziecko zostało pochowane w krypcie kościoła w Pożajściu; Czyż 2013a, s. 681, 690, 693.
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naukę, wyruszyli do Europy, nawiedzili w 1638 r. Monte Rua, erem położony w okolicach Padwy na terenie Dominio Fiorentino. Patronem włoskiego klasztoru był ich
krewny z linii hetmańskiej Mikołaj, biskup żmudzki, który po 1614 r. osiadł w Padwie
jako protektor nacji polskiej, będąc wcześniej opiekunem ich ojca Stefana. Po śmierci
biskupa, zgodnie z jego życzeniem pochowano go w kościele eremu Monte Rua, gdzie
sprawiono mu płytę nagrobną25. Na fakt rodzinnej tradycji powoływał się Krzysztof
Zygmunt Pac w akcie fundacyjnym klasztoru w Pożajściu. Pamiętali o niej także sami
kameduli26.
Tradycja ta wyróżniała kanclerza litewskiego spośród innych, nawet najzacniejszych opiekunów zakonników w Rzeczypospolitej. Należeli oni do elity, rekrutując
się nie tylko spośród przedstawicieli magnaterii, ale i monarchów. Sam Krzysztof
Zygmunt przyznawał się do tego, że wzorem Władysława IV Wazy „osobliwie […]
za protektora tych pustelników obrał i w fundaciej wyraził”27. Przy tym z niekłamaną
dumą podkreślał, że jako pierwszy osadził zakonników na terenie Wielkiego Księstwa
Litewskiego28, a szczególnym dla niego odniesieniem stał się Mikołaj Wolski, który
sprowadził kamedułów do Rzeczypospolitej29.
Prócz Bielan krakowskich ważna była dla Krzysztofa Zygmunta Paca fundacja
klasztoru kamedułów pod Warszawą, nad którym opiekę po Władysławie IV przejął
Jan Kazimierz30, a później Michał Korybut Wiśniowiecki. W przedsięwzięciu partycypowali najwyżsi godnością hierarchowie Kościoła i dygnitarze Rzeczypospolitej
fundujący domki dla eremitów: prymas Maciej Łubieński, biskup wrocławski i płocki
Karol Ferdynand Waza, biskup poznański Andrzej Szołdrski oraz kanclerz koronny
Jerzy Ossoliński, kanclerz litewski Albrycht Stanisław Radziwiłł, podkanclerzy litewski
Kazimierz Leon Sapieha i podskarbi litewski Gedeon Michał Tryzna31.
Krzysztof Zygmunt Pac, fundując klasztor kamedułów w Pożajściu, postąpił więc
nie tylko zgodnie z tradycją rodu, ale także z tradycją urzędu kanclerskiego i elit
dygnitarskich Rzeczypospolitej. Przy tym, podejmując działania w pierwszych latach
powojennych, kiedy dopiero rozpoczynano proces odbudowy kraju, wzmacniał

25 Inskrypcja na pomniku brzmiała: „Nicolao Pacio Episcopo Samogitarum, Regni Poloniae Senatori Benefactori Munifico Eremitae Rhuenses Beneficiorum, non in memores, brevem hanc sed diuturnam memoriam erexere. Ne ubi ipse condi voluit ibi eic nomen conderet. Obiit Pataviae sexta die Sept[embris]
An[no] 1624 aetatis suae LIV”; cyt. za Wiszniewski 1848, s. 255. Series 1760, s. 86 (tu ręcznie dopisana
inskrypcja zawierająca błędy). Zob. także Wolff 1885, s. 60; Wyczawski 1979, s. 738.
26 Kairiūkštytė-Jacinienė 2001, s. 96; Avogadri 2014, s. 180–181.
27 BN BOZ 1302, s. 7.
28 BN BOZ 1302, s. 6. W ślady swego brata poszedł Jan Kazimierz, fundując w 1667 r. erem w Wigrach, do
czego zresztą namówił monarchę kanclerz litewski.
29 W korespondencji Krzysztofa Zygmunta Paca związanej z budową i dekoracją założenia pożajskiego
wielokrotnie pojawia się stwierdzenie „kazać robić, jakie u W[asz]m[ości] na Bielanach pod Krakowem”
albo „ea metodo jako jest in Monte Argentino […] Wolskiego marszałka”; Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių biblioteka (dalej: LMAVB), f. 7-2147, List Krzysztofa Zygmunta Paca do o. Wincentego, Warszawa, 19 XII 1673, k. 22; BN BOZ 1302, s. 36.
30 Jeszcze jako królewicz fundował jeden z domków eremitów.
31 Baranowski 2006, s. 265, 266.
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prestiż swoich poczynań32. Był świadomy ich ekskluzywności i wyjątkowego charakteru zgromadzenia, nie tylko ze względu na fundatorów poszczególnych klasztorów.
W Wielkim Księstwie Litewskim zakonnicy reguły św. Benedykta byli nieliczni.
Kiedy w 1690 r. przeprowadzono spis klasztorów w diecezji wileńskiej, odnotowano
32 ośrodki dominikanów, 18 jezuitów, 10 kanoników regularnych, 9 franciszkanów,
8 karmelitów trzewiczkowych, po 3 karmelitów bosych i benedyktynów, po 2 kamedułów (Pożajście i Wigry) i bonifratrów oraz po 1 misjonarzy, kartuzów i marianów.
W tym samym roku w Europie funkcjonowało zaledwie 30 eremów kongregacji
Monte Corona, z czego większość znajdowała się na Półwyspie Apenińskim. Kameduli
tworzyli przy tym nieliczne wspólnoty, a ze względu na surową regułę i konstytucje
zakonne w minimalny sposób oddziaływali na społeczeństwo33.
Jednak nie o formę komunikacji z masami szlacheckimi chodziło Krzysztofowi
Zygmuntowi Pacowi. Przekaz miał charakter ponadlokalny i był skierowany przede
wszystkim do liczących się rodów litewskich, z którymi kanclerz świadomie konkurował nie tylko na niwie politycznej.

kształt kościoła i klasztoru w pożajściu
Potężna machina inwestycyjna, której rozmach był w Wielkim Księstwie Litewskim
zjawiskiem bez precedensu, przyśpieszyła po 20 października 1667 r., kiedy zorganizowano uroczystości położenia kamienia węgielnego. Przewodniczył im biskup żmudzki
Kazimierz Pac, a sam fundator z żoną wymurował narożnik i cisnął w fundamenty
kościoła i klasztoru dwie srebrne tabliczki ze stosownymi napisami, w których odwołano się do wojen, które przeorały kraj po połowie XVII w.34
Surowe mury kościoła i klasztoru wzniesiono do 1676 r. Dwa lata wcześniej
rozpoczęto prace dekoracyjne, w tym rzeźbiarskie przy fasadzie świątyni. W 1683 r.
przystąpiono do ciągnięcia kopuły. Jeszcze w 1673 r. ukończono foresterium. Pięć lat
później stawiano oficyny przed kościołem. Równocześnie trwały prace dekoracyjne
w kościele i klasztorze. Ostatecznie nieukończona według zamysłu fundatora dekoracja
przeciągnęła się do początku XVIII w., a freski w kopule pojawiły się ok. 40 lat później35. Świątynię konsekrowano 15 października 1712 r. „sub titulo Beatissimae Virginis
Mariae Visitationis, s. Romualdi et s. Mariae Magdalenae de’Pazzis”36.
Założenie w Pożajściu zostało zaplanowane jako osiowe i symetryczne z dominującą
bryłą kościoła nakrytego potężną kopułą, przy istniejących także osiach poprzecznych,
32 Zob. uwagi na temat inwestycji artystycznych w okresach teoretycznie niesprzyjających kulturze: Bogucka 2008, s. 28–29.
33 Witkowski 2008, s. 121–122, 125.
34 Avogadri 2014, s. 185–186; Series 1760, s. 90; Kairiūkštytė-Jacinienė 2001, s. 107–112 (tu treść obu inskrypcji); Paknys 2013, s. 197–198.
35 Paknys 2013, s. 157–168.
36 Ibidem, s. 274 (tu tekst inskrypcji z pamiątkowych tablic znajdujących się niegdyś w korytarzu przy zakrystii, z których obecnie zachowana jest tylko jedna. W ich treści odwołano się do idei pokoju bożego,
o czym zob. niżej).
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2. Widok na fasadę

foresterium i kopułę
pożajską;
fot. N. Piwowarczyk

3. Fasada kościoła

w Pożajściu;
fot. N. Piwowarczyk
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ujawniających się wraz z mijaniem kolejnych punktów widokowych (il. 1). Otwiera
je brama (Wielkie Wrota) zrealizowana w formie trójprzelotowego łuku triumfalnego
porządku toskańskiego. Po przekroczeniu wrót wąska uliczka jak luneta kreuje widok
na dwie spiętrzone bryły: dwukondygnacyjną bramę foresterium, pełniącego funkcję
rezydencji kanclerza litewskiego, i kopułę ujętą górnymi odcinkami obu wież fasady
kościoła (il. 2). Osiowość założenia, czytelna u Wielkich Wrót, załamuje się w owalnym dziedzińcu, gdzie spiętrzenie brył zanika na rzecz osi poprzecznej parterowych
skrzydeł foresterium, zdynamizowanych przez nachodzące na nią odcinki koła pierwszego dziedzińca, w którym na osi poprzecznej przepruto symetryczne otwory bramne.
Dwutraktowa sień foresterium prowadzi na obszerny dziedziniec, gdzie dominantą
staje się wklęsła dwuwieżowa fasada z wyraźnie w stosunku do wcześniejszego punto
stabile przy Wielkich Wrotach obniżonym widokiem na kopułę (il. 3). Ramę dla dziedzińca stanowi po bokach mur z parterowymi oficynami, które wraz z symetrycznie
rozstawionymi studniami tworzą oś poprzeczną. Za oficynami w murze kolejną oś
poprzeczną kreują otwory bramne, prowadzące na teren gospodarczy oraz do ogrodu.
Zamknięcie dziedzińca jest dynamiczne nie tylko przez trójplanową, wklęsłą fasadę
kontrowaną kolisto-wypukłą strukturą schodów, ale także przez ujmujące ją ściany
wirydarzy klasztornych z prześwitami bramnymi na osiach, ukazującymi – dzięki krótkim korytarzykom usytuowanym naprzeciw – daleką perspektywę na uliczki między
istniejącymi niegdyś trzema rzędami domków pustelników.
Na osi fasady portal świątyni połączono w jedną kompozycję z wielkim oknem,
gdzie umieszczono tablicę inskrypcyjną z datą 1674 (il. 4). Powyżej usytuowano
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kamienny kartusz z herbem Gozdawa. Podkreślić należy efekty światłocieniowe elewacji, wzmacniane przez płyciny, zdublowane pilastry podtrzymujące wyłamane gzymsy
oraz attykę tralkową zamykającą górną kondygnację, na której pierwotnie znajdowała
się rzeźbiarska grupa Nawiedzenia św. Elżbiety autorstwa Nicolausa Wolscheida.
Wrażenia światłocieniowe podkreślały ażurowe kondygnacje wież oraz wycięte otwory
okienne u nasady czaszy kopuły. Charakterystyczną miękkość formy uzyskano dzięki
oblicowaniu fasady gotlandzkim piaskowcem.
Kościół o nawie zaplanowanej jako sześciobok, na zewnątrz zyskał obrys ośmioboczny (il. 5). Ujmują go dwukondygnacyjne skrzydła klasztorne łączące się z chórem
zakonnym, tworząc dwa wirydarze. Wokół sześciobocznej nawy rozmieszczono cztery
skomunikowane kaplice na planie prostokąta. We wschodniej części wydzielono prezbiterium na nieregularnym ośmioboku, za którym znajduje się chór zakonny ujęty
przez kapitularz (od północy) i zakrystię (od południa). Od zachodu do korpusu przylega kruchta flankowana łącznikami prowadzącymi na wirydarze.

treści ideowe w dekoracji kościoła i klasztoru
Oryginalna architektura Pożajścia jednoznacznie wskazywała na funkcje religijne,
klasztorne i rezydencjonalne37, połączone z mauzoleum i prywatnym miejscem aktów
pobożności fundatora38. Planując osiowe założenie, wykorzystując motywy antykizujące i wzorce rzymskiej architektury XVII w., a także inspirując się Escorialem i mauzoleum Medyceuszy przy S. Lorenzo we Florencji, Krzysztof Zygmunt Pac wskazał
na dzierżoną przez siebie władzę, zwycięstwa militarne i polityczne oraz na dominację
religii rzymskokatolickiej w Wielkim Księstwie Litewskim, umacnianą m.in. dzięki
krwi męczenników z czasów zaprowadzania chrześcijaństwa. Czynił także aluzje do
starożytnego pochodzenia Paców i ich „pokrewieństwa” z włoską familią de’Pazzich
oraz odwoływał się do Maryi Królowej Pokoju, czczonej w Pożajściu – kościele mauzoleum – jako patronka rodu.
37 W Pożajściu kanclerz litewski stale rezydował podczas sejmików kowieńskich. Umawiał w nich także
tajne narady polityczne. W styczniu 1678 r. spotkał się z hetmanem litewskim Michałem Kazimierzem
Pacem, by sekretnie omówić nie tylko sprawy szwedzkie króla, ale w ogóle jego politykę zagraniczną.
O Mons Pacis pisał m.in. „miejsce zwyczajne residencyi mojej”; BCzart. 1376, List Krzysztofa Zygmunta
Paca, Warszawa, 29 XII 1679, s. 441. Ze względu na odmienną problematykę związaną z funkcją Pożajścia
jako rezydencji, w artykule tym pominięty zostanie program ikonograficzny sali fundatorskiej w foresterium. Na ten temat autorka przygotowuje oddzielną publikację.
38 „Posyłam W[asz]m[ości] kropielniczkę w filigranie srebrną, którą proszę w mojej celi zawiesić nad głową
mi, a tamtą z Panną Najświętszą [w miniaturce?, ten fragment teksu znajduje się na skraju poszarpanego papieru] także w filigranie odeszli mi W[asz]m[ość] pocztą dobrze uwiniętą”; LMAVB, f. 7-2147, List
Krzysztofa Zygmunta Paca do o. Wincentego, Warszawa, 19 XII 1673, k. 22–22v. W trackie procesu z Janem
Ignacym Leszczyńskim kanclerz litewski pisał: „Musiałem się na poratowanie zdrowia i mieszka rejterować ad Montem Pacis”; BCzart. 1376, List Krzysztofa Zygmunta Paca, Warszawa, 29 XII 1679, s. 441. Zob.
także Avogadri 2014, s. 188–189. Swoją celę w klasztorze na Bielanach miał także Mikołaj Wolski. Marszałek nadawał fundacji charakter rezydencji. Był to zwyczaj stary i jednocześnie stale obecny w kulturze
dworskiej m.in. u Habsburgów, Medyceuszy (klasztor S. Marco we Florencji) czy u Wazów (np. dworek
Jana Kazimierza obok klasztoru kamedułów pod Warszawą), którą przejmowali inni fundatorzy zakonni.
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Nadając architekturze przemyślany kształt, a następnie
ozdabiając ją kamieniem, stiukiem i wielkopłaszczyznowymi
freskami oraz stosownie wyposażając kościół i klasztor39,
Krzysztof Zygmunt Pac przydał fundacji niesłychanego
wprost splendoru40, czytelnego nie tylko w skali Korony
i Litwy, ale również Europy. Przy tym treści ideowe przekazywane przez formy architektoniczne zostały uzupełnione
dekoracją, w której wyeksponowano wskazane wyżej wątki,
grupując je wokół treści fundatorskich i kamedulskich, oba
łącząc z maryjnym i sytuując wśród wielopoziomowych
aluzji do ówczesnej sytuacji politycznej, społecznej i religijnej. Projektując ikonografię wystroju plastycznego, tak jak
w planie całego założenia, podkreślono osiowość, w bocznych kaplicach kościoła kreując zamknięte części tematyczne
opowiadające o patronach fundatora i zakonników: św.
Romualdzie i św. Marii Magdalenie de’Pazzi, św. Krzysztofie
i św. Franciszku Salezym41.

wątek fundatorski – kościół
jako wotum i mauzoleum
Założenie w Pożajściu rozpoczynają Wielkie Wrota, które
poprzez formę rzymskiego łuku triumfalnego kojarzącego
się z architekturą rezydencjonalną oraz poprzez dekorację figuralną i ornamentalną
wykonaną przez Nicolausa Wolscheida informowały o głównych wątkach treściowych.
W zwieńczeniu bramy znajdowały się niegdyś figury św. Benedykta z Nursji i św.
Romualda42, a w niszach zapewne bł. Bogumiła z Dobrowa i św. Brunona z Kwerfurtu,
których postacie powracają w dekoracji korytarzy przy kapitularzu i zakrystii.
39 Na temat analizy architektury, także w kontekście ideowym, wyposażeniu i wystroju kościoła i klasztoru
zob. Czyż 2016a, s. 312–365.
40 Klasztor zgodnie z wymogami kamedulskimi był urządzony bardzo skromnie. Ornamentalna dekoracja
stiukowa oraz freski Michelangelo Palloniego (Wesele w Kanie Galilejskiej, Cudowne rozmnożenie ryb,
Posiłek św. Benedykta z Nursji, Posiłek św. Romualda, Szatan odstępuje od Chrystusa kuszonego na pustyni) znalazły się jedynie w refektarzu (wielkim), gdzie ściany wyłożono dębową boazerią (niezachowana).
Treść malowideł o wyraźnym zacięciu moralizatorsko-dydaktycznym podkreślała funkcję pomieszczenia,
przypominając o potrzebie pokładania nadziei w Bogu oraz wadze postu; LMAVB, f. 43-9919, Akta wizytacji kościoła i klasztoru w Pożajściu, 1797, s. 62.
41 Krzysztof Zygmunt Pac wystarał się o relikwie swych patronów: św. Marii Magdaleny de’Pazzi oraz
św. Franciszka Salezego; LMAVB, f. 43-9919, s. 20; Gamurrini 1673, s. 118. Wśród świętych opiekunów
wymienionych w testamencie Krzysztof Zygmunt Pac wskazał także na św. Teresę d’Avila i św. Benedykta
z Nursji. W ten sposób ukazał związki z duchowością karmelitańską i kamedulską; BN BOZ 1302, s. 2.
4. Portal świątyni
w Pożajściu;
fot. N. Piwowarczyk
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42 Avogadri, s. 192. Zob. Tyszkiewicz 1871, s. 65; Šinkūnaitė 2014, s. 27–28. Obu wspominają teksty związane
z założeniem klasztoru i kościoła kamedułów w Pożajściu; Mittarelli, Costadoni 1764, s. 374; zob. także
Pałęcki 2012, s. 67–68.
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Z jednej strony w dekoracji bramy odwołano się więc do prawodawcy i założyciela
kamedułów, a z drugiej – wskazano na biskupów: pustelników i męczenników związanych z tradycją kamedulską i dziełem misyjnym w Koronie i na Litwie. Jednocześnie
poprzez obecność herbu Gozdawa zaznaczono osobę fundatora (il. 6). Znak Krzysztofa
Zygmunta Paca ujmuje inskrypcja – cytat z Księgi Izajasza (Iz 35, 1–2):
LAETABITUR
DESERTA ET INVIA
ET EX[S]ULTABIT SOLITUDO
ET FLOREBIT QUASI
LILIUM
GERMINANS GERMINABIT
ET EX[S]ULTABIT
LAETABUNDA
ET LAUDANS
GLORIA LIBANI
DATA EST EI

5. Plan kościoła

w Pożajściu, 1832;
Vilniaus universiteto
biblioteka
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6. Kartusz herbowy
w bramie (tzw. Wielkie
Wrota) klasztoru
w Pożajściu;
fot. N. Piwowarczyk

Treść napisu współbuduje uroczyste przejście przez łuk triumfalny, stanowiąc nie tylko aluzję do dziewiczego
macierzyństwa Maryi, lecz również
narrację o znaczeniu fundacji kanclerza
litewskiego dla zniszczonego wojnami
Wielkiego
Księstwa
Litewskiego,
w tym ziemi kowieńskiej, której był
wybawcą i rządcą.
W symbolice religijnej motyw
kwitnącej lilii odnoszono do Maryi,
której to w Pożajściu dedykowano
świątynię, oraz do zakonników pielęgnujących rozliczne cnoty43. Niemal
obowiązkowo pojawiał się w panegirycznym piśmiennictwie i grafikach
związanych z Pacami, gdzie ród pieczętujący się Gozdawą przyrównywano do „dziarydnia”44, w którym wzrastali „Liliaci”
gotowi do służby Bogu i ojczyźnie45. Kwiat dedykowany Matce Boskiej, na równi ze
skojarzeniami Pac – pax, z odniesieniem do zakończonej wojny i do życia zakonnego
stał się więc punktem wyjścia nie tylko aluzji w nazwie eremu Mons Pacis, ale także
w inskrypcji z Wielkich Wrót.
Zgodnie z jej treścią kanclerz litewski pośród ziem „pustych i bezdrożnych” ustanowił klasztor, dzięki czemu po czasach wojennego spustoszenia „rozweseli się pustynia
i zakwitnie jako lilia”46. Będą na niej niczym w ogrodzie kwitły lilie, cnoty pielęgnowane nie tylko przez zakonników w białych habitach, ale i przez samych „liliatów”,
w tym przez Krzysztofa Zygmunta Paca, który przebywając u kamedułów, oddawał się
życiu pustelniczemu w urządzonej przez siebie celi foresterium. Czyn zaprowadzania
przez kanclerza litewskiego na podległym mu, lecz spustoszonym przez wojnę terenie
szczęśliwego bytowania miał niemal biblijną naturę. Porównanie to nie było przypadkowe, bowiem zakończonemu konfliktowi militarnemu nadawano charakter religijny,
jako że przeciw Rzeczypospolitej wystąpiła „heretycka” Szwecja i „odszczepieńcza”
Moskwa47.
43 Kobielus 2006, s. 123–124; Pałęcki 2012, s. 64; Šinkūnaitė 2014, s. 29–30.
44 Np. „Mają Pacowskie kwitnące ogrody / trwalsze Lilie i milszej urody. […] / Bo te Lilie tak się rozkrzewiły,
/ Że wszędzie wonności cnoty zostawiły”; Ślęski 1642, k. 9–9v. Zob. także wiersz Do Herbowych Wacława
Potockiego: Potocki 1696, s. 402.
45 Zob. np. druki sfinansowane przez Krzysztofa Zygmunta Paca: Pogirski 1640; Ślęski 1.
46 Tłumaczenie według Biblii w przekładzie Jakuba Wujka (wyd. Kraków 1599).
47 Chrościcki 1983, s. 98–99; Moisan-Jabłońska 2002, s. 241–244, 324–328. Propaganda moskiewska również
przedstawiała swoim żołnierzom wojnę z Rzeczpospolitą jako obronę świętego prawosławia. W wydanej
21 V 1654 r. gramocie do mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego car obwieścił, że wkracza na jego
terytorium, „aby spełnić modlitwy wyznawców wiary greckiej i zniszczyć jej gnębicieli”; Bobiatyński
2004, s. 32.
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7. Stemmaty na herby kamedułów i klasztoru
w Pożajściu, 1667; Sakralinis muziejus
Pažaislio vienuolyno ansamblyje

Biblijne analogie łączyły się z treściami utworów ułożonych na uroczystość
poświęcenia kamienia węgielnego w 1667 r., jakie zorganizowano po podpisaniu
rozejmu andruszowskiego, którego współautorem był Krzysztof Zygmunt Pac.
Pierwszy z wierszy stanowił część kompozycji słowno-wizualnej (il. 7) składającej się
z wyobrażenia gołębia stojącego na górze z gałązką oliwną w dziobie oraz epigramu
zatytułowanego In stemma eremi Montis Pacis:
Hanc oleae Pacis frondem simile[q]ue columba
Detulit ad Noachum; tempore diluvi[e]i.
O utinam pax sit nostris in finibus istis,
Dum Litavi Pacem caelitus esse petunt.
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8. Michelangelo

Palloni, Przejście
przez Morze
Czerwone, kruchta
kościoła w Pożajsciu;
fot. N. Piwowarczyk

9. Michelangelo

Palloni, Uczta
Baltazara, kruchta
kościoła w Pożajściu;
fot. N. Piwowarczyk

Stemmat na herb klasztoru pożajskiego opartego o elementy heraldyczne zakonu
kamedułów (gołąb, góra) nie tylko odpowiadał tradycji zakonnej, ale przypominał
o gołębicy, która przyniosła Noemu gałązkę oliwną jako znak ustąpienia wód potopu.
Stąd ptaka tego postrzegano jako zwiastuna pokoju i jego idealny symbol48. Koncept
ten rozwijał kolejny wierszowany utwór zatytułowany Aliud:
Candida fert oleam Pacis de Monte Columba
O Litavi vobis: ducta domo Pacia
48 Kobielus 2002, s. 103–107.

318

treści ideowe wystroju kościoła i klasztoru w pożajściu

10. Prorok Daniel ze
sceny Uczta Baltazara
w płaszczu
zdobionym Gozdawą;
fot. N. Piwowarczyk

Ducta per anfractus Moscorum tempore belli.
Sistitur in vestris finibus ecce modo 1665 anno
Sistitur ecce inquam post Caunam in Montis Eremo
Dicitur sic Pacis Mons, pietatis opus.
Sic pius et prudens propriae patriaquae salutis
Fundator memor hoc nomen tribuit.
Et volucrem et frondem: si vultis prendite laeti
Nam mutuae nomen Pacis utrumque tenete49.
Nowym Noem w czasach wojennego zamętu na Litwie, zwanej tu zgodnie
z szesnastowieczną tradycją Litavia50, stał się Krzysztof Zygmunt Pac – twórca traktatu
pokojowego z 1665 r., który niczym biblijny patriarcha, zakładając klasztor w Pożajściu,
zawierał przymierze z Bogiem i zgodnie z inskrypcją z Wielkich Wrót zaprowadzał
w spustoszonej krainie pokój i dobrobyt51.
Zwycięstwo nad złem dzięki wszechmocnej opiece Boga ilustrują znajdujące się
w kruchcie świątyni starotestamentowe sceny Przejście przez Morze Czerwone52 (il. 8)
49 Dokument ze zbiorów Sakralinis muziejus Pažaislio vienuolyno ansamblyje. Za informacje na jego temat
serdecznie dziękuję p. Odetcie Grigonienė z Kauno miesto muziejus.
50 Taka wersja łacińskiej nazwy „Litwa” jest aluzją do legendarnej etnogenezy, w której akcentowano rzymskie pochodzenie narodu litewskiego. W przypadku Paców jej używanie wiązało się nie tylko z akceptacją
litewskiego mitu, ale też z zaakcentowaniem własnego miejsca w historii narodu i państwa; Czyż 2013b,
s. 175–177.
51 Zob. Hani 1998, s. 22–23; Kobielus 2013, s. 29–30, 58–59.
52 Fresk sygnowany przez Michelangela Palloniego. Powyżej przedstawieniu towarzyszy wyobrażenie
dwóch puttów z banderolami, z których częściowo czytelna jest tylko jedna: TUM [S]UBMERSUS EST
PHARAO CUM EQUITIBUS […] SUIS IN MARI RUBRO //.
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oraz Uczta Baltazara53 (il. 9). Patrystyczni i średniowieczni komentatorzy Pisma
Świętego postrzegali zatopienie wojsk faraona nie tylko literalnie jako pokonanie wroga
Izraela, lecz również jako zapowiedź nieuchronnej kary czekającej tych, którzy prześladują wiernych Chrystusowi. Przejście przez Morze Czerwone rozumieli również jako
zapowiedź sakramentu chrztu i co za tym idzie – obmycie z grzechu. W kontekście
pokonania wrogów Kościoła interpretowano także ucztę Baltazara, widząc w niej jednocześnie zapowiedź czasów Apokalipsy, a w osobie łupieżcy świątyni jerozolimskiej
– prefigurację Antychrysta54.
Obie sceny należy połączyć z ideą kościoła pożajskiego jako wotum za ocalenie
ojczyzny i samego Krzysztofa Zygmunta Paca podczas wojennej nawały oraz jego roli
w Wielkim Księstwie Litewskim. Łączą się one z warstwą symboliczną przywołanego
wyżej stemmatu, w którym pojawiła się postać Noego odnoszonego do Krzysztofa
Zygmunta Paca. We fresku Uczta Baltazara prorok Daniel, objaśniający uzurpatorowi
słowa Boga, stoi do widza tyłem, mając na sobie płaszcz zdobiony herbową lilią Paców
(il. 10). Tym samym stał się ewokacją kanclerza litewskiego, który niczym biblijni
bohaterowie, zawierzając Bożej Opatrzności, staje się świadkiem upadku tych, którzy
choć zagrażają bożemu pokojowi nigdy nad nim nie zatriumfują.
Nieprzypadkowo obie kompozycje znalazły się w kruchcie kościoła pożajskiego.
Z jednej strony było to właściwe miejsce dla scen starotestamentalnych, zapowiadających Nowe Przymierze. Z drugiej strony – w kruchcie Krzysztof Zygmunt Pac planował wznieść swój nagrobek, a poniżej w krypcie zorganizowano właściwą strefę jego
pochówku. W ten sposób kanclerz litewski dążył do wyeksponowania swojej osoby
także poprzez obecność kryptoportretu w scenie Uczta Baltazara55.
Scenom w kruchcie odpowiadają przedstawienia na ścianach prezbiterium: Św.
Romuald poleca Kazimierza Odnowiciela do klasztoru w Cluny56 oraz Bolesław Chrobry
przekazuje złoto Pięciu Braciom Polskim57; wyznaczają one pole działania możnych,
a więc i samego Krzysztofa Zygmunta Paca. Pierwsza scena, odpowiadająca oczyszczającym wodom Morza Czerwonego, to aluzja do życia eremickiego. Choć zgodnie
z ówczesnym przekonaniem prowadziło ono krótszą drogą do niebiańskiego raju i było
przeznaczone również dla możnych, należy je bez wahania porzucić w obliczu potrzeb
ojczyzny. Omawiana scena nie tylko więc wpisuje się w legendę życia Kazimierza
53 Scenie towarzyszą powyżej dwaj mali aniołowie, którzy trzymają banderole z napisami: BALTHASAR
REX TEMULENTUS CUM OPTIMATIBUS SUIS TURBATUS EST //. oraz VIDENS MANUS [IN
PARI]ETE SCRIBENTEM MANE THECEL PHARES //.
54 Karpowicz 1967, s. 44; Kobielus 2013, s. 101–102.
55 Ostatecznie w 1690 r. w posadzce kruchty położono płytę nagrobną upamiętniającą Krzysztofa Zygmunta
Paca i Klarę Izabellę de Mailly Lascaris; Czyż 2013a, s. 683, 689.
56 Nad malowidłem znajdują się przedstawienia puttów trzymających taśmy z napisami: S. ROMUALDUS
DUCIT CLUNIACUM //. oraz CASIMIRUM POLONIAE PRINCIPEM //. Obecnie mniszy stan Kazimierza Odnowiciela, o którym pisali m.in. Jan Długosz i Piotr Skarga, a przed nimi autorzy: Żywotu
św. Stanisława, Kroniki książąt polskich i Kroniki wielkopolskiej jest przez historyków kwestionowany;
Kętrzyński 2010, s. 27–28, 118–121; Paknys 2009a, s. 180.
57 Powyżej fresku w dwóch stiukowych ramach umieszczono przedstawienia puttów z banderolami: REX
BOLESLAUS VISITAT AC MUNERAT //. oraz DISCIPULOS S. ROMUALDI //.
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Odnowiciela, który opuścił stan mniszy na prośbę wysłanników ofiarujących mu tron
w zrujnowanym wojnami kraju. Byłaby to również wizja popularnego, a wywodzącego się z antyku toposu pax et bellum, znanego także jako togatus et sagatus, który nie
tylko służył gloryfikacji, ale nade wszystko wskazywał ideały związane ze sprawowaniem władzy58.
Drugie przedstawienie to antyteza skąpego i pysznego Baltazara, grabieżcy Świątyni
Jerozolimskiej – hojność i szacunek, jakie należy okazywać Kościołowi i duchowym
synom św. Romualda. Powinność ta szczególnie spoczywa na osobach dzierżących
władzę, których przykład ma charakter wybitnie dydaktyczny, a w Pożajściu był
wprost odnoszony do Krzysztofa Zygmunta Paca i jego opieki nad kamedułami.
Obie kompozycje Michelangelo Palloni z rozmachem ubrał we współczesny kostium,
portretując rodzinę kanclerza litewskiego59, jak i pożajskich kamedułów60. W ten sposób nie tylko podkreślono patronat Paców nad świątynią, tworząc galerię rodową we
wnętrzu sakralnym pełniącym równocześnie funkcję mauzoleum61. Miała ona wymiar
kommemoratywny, połączony z wiarą na nieprzerwanie i z sukcesem toczącą się historię
kolejnych Pacowskich pokoleń, których kanclerz litewski – dotknięty śmiercią własnego
syna, był opiekunem – wprowadzając ich w świat polityki i hierarchii rodzinnej62.

wątek kamedulski – tradycje eremickie i misyjne
Zaznaczone przy Wielkich Wrotach treści związane z kamedułami były kontynuowane
w dekoracji dwutraktowej sieni foresterium, gdzie o dziejach życia św. Benedykta

58 Chrościcki 1983, s. 69; Pokora 2006a, s. 143, 145–147; Skrodzka 2015a, s. 106–107. Zob. frontyspis z fundacji
Krzysztofa Zygmunta Paca w epicedium Piotra Paca: Ślęski, k. 1; oraz Bruno 2002, s. 9–10, 34–35.
59 Ze względu na niezwykle skromną ikonografię Paców udało się rozpoznać jedynie hetmana litewskiego,
którego Palloni przedstawił w scenie Bolesław Chrobry przekazuje złoto Pięciu Braciom Polskim (druga postać z lewej strony; Laima Šinkūnaitė błędnie wskazuje na scenę Św. Romuald poleca Kazimierza
Odnowiciela do klasztoru w Cluny – Šinkūnaitė 2014, s. 82. Tymczasem postać z buzdyganem to ewentualnie Konstanty Władysław, chorąży nadworny i pułkownik wojsk litewskich). Z kolei rysy twarzy Chrobrego Palloni oparł o portret Michała Korybuta Wiśniowieckiego, dobrodzieja kamedułów warszawskich,
którego wizerunek znajdował się w sali fundatorskiej foresterium; LMAVB, f. 43-9919, s. 49.
60 W scenie Bolesław Chrobry przekazuje złoto Pięciu Braciom Pustelnikom Palloni przedstawiłsześciu mnichów. Co prawda, późniejsza tradycja ze służącego eremitów – Krystyna – uczyniła pustelnika, ewentualnie miast niego dodawano innego, zwanego Barnabą, to w przypadku omawianego fresku zwraca
uwagę zakonnik patrzący na widza. Być może jest to portret ówczesnego przeora wspólnoty pożajskiej
o. Wincentego. Podobne rysy twarzy nadano jednemu z kamedułów w scenie budowy kościoła w Dobrowie; zob. Bruno 2002, s. 11–12.
61 W kryptach kościoła w Pożajściu pochowano m.in.: Felicytę Maksymilianę Trauttmansdorff i jej męża
Mikołaja Andrzeja Paca, Piotra Michała Paca i kawalera maltańskiego Kazimierza Michała.
62 Krzysztof Zygmunt Pac dużo uwagi poświęcał latoroślom chorążego nadwornego Konstantego Władysława i Aleksandry z Lisowskich, w tym Mikołajowi Andrzejowi, który szybko stał się jego ulubieńcem.
Kanclerz litewski opiekował się też dziećmi Hieronima Dominika Paca i Anny z Woynów. Ich trzeciego z kolei syna Kazimierza Michała zaadoptował. Na dworze Krzysztofa Zygmunta Paca wychowywała
się Teresa Chodkiewiczówna, córka jego siostry Zofii, oraz stryjeczna siostrzenica Zofia z Zenowiczów;
BN BOZ 1302, s. 25, 45–46, 55, 61–62; Wolff 1885, s. 168–169, 240–241.
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11. Sień foresterium

w Pożajściu;
fot. N. Piwowarczyk

z Nursji63 i św. Romualda64 opowiadają freski (znacznie zniszczone),
ujęte w ornamentalne, stiukowe ramy (il. 11). W malowidłach
wyeksponowano cuda obu świętych oraz aspekt duchowego kierownictwa, podkreślając jednocześnie wartość życia eremickiego.
Na osi sklepienia drugiego traktu, a więc od strony dziedzińca
kościelnego, znajduje się stiukowy herb kamedułów przypominający o gospodarzach klasztoru65. Znak powraca w portalu świątyni
otwierając wątek kamedulski we wnętrzu świątyni (il. 4).
Na treści związane z zakonnikami wskazują wspomniane już
przedstawienia z prezbiterium: Św. Romuald poleca Kazimierza
Odnowiciela do klasztoru w Cluny oraz Bolesław Chrobry przekazuje złoto Pięciu Braciom Polskim. W obu scenach wyraźnie
zaakcentowano długą tradycję obecności mnichów z rodziny
benedyktyńsko-eremickiej na ziemiach państwa polsko-litewskiego, ich wkład w prowadzenie misji oraz powiązanie z elitą
władzy66. W tym samym nurcie należy umieścić sceny z łączników
pomiędzy krużgankami klasztoru a kruchtą świątyni ukazującymi
życie i męczeństwo Pięciu Braci Polskich67 (il. 12). Z kolei w chórze zakonnym
przedstawiono w stiuku protoplastów kamedulskich: Pawła Pierwszego Pustelnika
i Onufrego, Abrahama Eremitę i Szymona Stylitę oraz Antoniego i Makarego z Egiptu,
63 Wydobycie wody ze skały, Maur za sprawą św. Benedykta z Nursji ratuje Placyda, Św. Benedykt z Nursji
ratuje robotnika przygniecionego murem (?), Wypędzenie złego ducha, Wskrzeszenie chłopca, Nauczanie
św. Benedykta z Nursji.
64 Obecnie widoczne są tylko dwa freski na ścianie pierwszego traktu sieni: Sen św. Romualda oraz Aniołowie niosący dary św. Romualdowi. W kościele w kaplicy dedykowanej założycielowi kamedułów ukazano
natomiast sceny: Sen św. Romualda oraz Św. Romuald przed cesarzem Henrykiem II. W malowano-stiukowych kartuszach towarzyszą im napisy: CUM S. ROMUALDUS ANNO D[OMI]NI MXII. / AETATIS VERO SUAE CU[M] / LOCUM AD VITAM EREMITICAM […]V[…] [IN]VENIRE DERIDERARET / TANDEM VERTICEM MONTIS APENNINI ATTINGENS CAMALDULUM VENIT / [VE]RE
NIM[IA] INVENTI LOCI DELECTATIONE AEFECTUS OBDORMIVIT / ET SCALAM AD INI[S]
TAR JACOB [A TERRA] ROHA CA[E]LOS PERTINGENTEM / PER QUAM MONA[CHI IN VESTE
C]ANDIDAM / ASC[ENDEBANT ET DESCENDEBANT] / PER VISU[M CONSPEXIT] //. oraz HENRICUS IMPERATOR [S.] ROMUALDUM A SE INVITATUM ALEOQUITUR / O UTINAM ANIMA
MEA ESSET IN CORPORE TUO / DE VESTIBUSQUE REAVLICI VILLOS DECERPUNT / AC PRO
SACRIS […]VIIS RECONDUNT //. Rekonstrukcja częściowo za Šinkūnaitė 2014, s. 70. Freski sklepienia kaplicy są znacznie zniszczone. Pośrodku przedstawiono gloryfikację św. Romualda, a po bokach
zapewne Widzenie św. Romualda oraz Mszę św. Romualda. W niezachowanym ołtarzu kaplicy znajdował
się wizerunek założyciela kamedułów, w predelli wizerunki jego świętych uczniów Benedykta i Grzegorza Wielkiego oraz eremity Maryna, a w zwieńczeniu św. Piotra Damianiego; LMAVB, f. 43-9919,
s. 8.
65 Z drugiego traktu sieni foresterium można było udać się do pomieszczeń zajmowanych przez furtiana
(po lewej stronie) z niewielką celą dla podróżnych oraz rządcy klasztoru (prawa strona). Znajdowały się
w nich freski Pieta i Święta Rodzina, obecnie mocno zniszczone; LMAVB, f. 43-9919, s. 41–43.
66 O aspekcie misyjnym w działalności Pięciu Braci Polskich zob. Bruno 2002, s. 10–11, 35, 38–39, 42.
67 Ibidem, s. 10–13, 30–32, 37–38; Górska-Gołaska 1995, s. 130–132; Witkowski 2014c, s. 20–21. Zachowane
freski ukazują: Ścięcie świętych drzew, Przekazanie eremitom łososia (il. 12), Męczeństwo Pięciu Braci Polskich, Gloryfikacja męczenników (zachowana jedynie górna część malowidła).
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12. Michelangelo

Palloni, Przekazanie
Pięciu Braciom
Polskim łososia,
łącznik północny;
fot. N. Piwowarczyk

przypominając o początkach życia eremickiego i jego ideałach68. We wnętrzu świątyni
wątek kamedulski zamyka scena na zachodniej ścianie kościoła, umieszczona tuż nad
portalem: Odwiedziny św. Benedykta u św. Scholastyki, która nieprzypadkowo widoczna
jest od ołtarza głównego (il. 13).
Tak jak w hagiograficznych przekazach o Pięciu Braciach Polskich podkreślano misyjny charakter ich działalności, tak o początkach chrześcijaństwa w Polsce
i na Litwie przypominają sceny ukazujące bł. Bogumiła z Dobrowa popierającego
misje wśród Prusów69 (il. 14) oraz św. Brunona z Kwerfurtu prowadzącego je na
68 Ponadto w chórze zakonnym znajdowały się stalle, ponad którymi zawieszono wizerunki świętych kamedulskich. LMAVB, f. 43-9919, s. 6.
69 Są to sceny: Cudowne przejście przez Wartę, Cudowne przywołanie ryb, Połów ryb (il. 13), Aniołowie przenoszą bł. Bogumiła do Gniezna, Konsekracja na biskupa Gniezna, Budowa kościoła w Dobrowie (il. 17), Bł.
Bogumił odrzuca godność biskupią, Bł. Bogumił opuszcza Gniezno; Paknys 2002, s. 319–322. Współcześnie
kwestionuje się podjęcie przez bł. Bogumiła życia eremickiego, datując jego działalność na 2. poł. XII w.
i łącząc go nie tylko ze wspieraniem misji w Prusach, ale również z fundacją Drzwi Gnieźnieńskich; Proces 1982, s. 33–34, 36, 240; Labuda 2004, s. 410–431. W scenie budowy kościoła ukazano kamedułów, postaci w żupanach oraz ubranego w strój zachodnioeuropejski mężczyznę o włosach sięgających ramion,
trzymającego plany świątyni (il. 17). Przedstawienie ma charakter portretu zbiorowego osób bezpośrednio zaangażowanych w fabrykę w Pożajściu. Nie można wykluczyć, że scena ukazuje przeora kamedułów
(analogicznie do sceny z prezbiterium) oraz architekta Pietra Puttiniego przed plenipotentem Krzysztofa
Zygmunta Paca. Nie jest to sam fundator, bowiem osoba, której tłumaczy się postępy prac ma zupełnie
inne rysy twarzy. Ubrana jest w brązowy żupan przepasany pasem z szablą u boku, a więc nie jest to bł.
Bogumił z Dobrowa. Może jest to nawrócony z kalwinizmu Stefan Franciszek Medeksza, egzekutor testamentu i protegowany Krzysztofa Zygmunta Paca, jeden z najwierniejszych członków jego klienteli. Z ramienia kanclerza litewskiego nadzorował roboty w Pożajściu (określany w źródłach jako „podstarości
kowieński”, którym został z nadania swego mocodawcy w 1674 r. albo jako „podsędek kowieński”, którym
patron mianował go trzy lata później; LMAVB, f. 7-2147, Listy Krzysztofa Zygmunta Paca do kamedułów
w Pożajściu, k. 1v, 2v, 23). Pod kaplicą dedykowaną św. Franciszkowi Salezemu Medeksza urządził kryptę grobową swojej rodziny. W 1688 r. podczas sejmu grodzieńskiego podejmował w Pożajściu Jana III
Sobieskiego, od którego wkrótce otrzymał urząd sędziego ziemskiego kowieńskiego; LMAVB, f 43-9919,
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Litwie70 (il. 15), umieszczone w stiukowych
ramach z motywem Gozdawy w korytarzach
prowadzących do kapitularza i zakrystii71 (il.
16). Rozmieszczenie scen nie jest przy tym
przypadkowe. Bł. Bogumiła z Dobrowa, który
zgodnie z legendą porzucił arcybiskupstwo
gnieźnieńskie, stawiano za wzór eremity, stąd
sceny z nim związane znajdują się w korytarzu
północnym, prowadzącym do kapitularza.
Z kolei malowidła ilustrujące życie i śmierć św.
Brunona z Kwerfurtu znajdują się w korytarzu
południowym, ponieważ to ponad zakrystią
znajdowała się loża kolatorska Krzysztofa
Zygmunta Paca. Idąc do niej, oglądał więc
historię zaprowadzania chrześcijaństwa na
Litwie, a spoglądając z jej wnętrza na kościół,
widział kaplicę dedykowaną św. Krzysztofowi
oraz swój portret w scenie jego męczeństwa72.
Po przeciwległej stronie, ponad kapitularzem,
znajdowała się loża Klary Izabelli de Mailly
Lascaris, która mogła spoglądać na kaplicę
św. Franciszka Salezego73, założyciela wizytek,
s. 10–11; Wasilewski 1975, s. 368–369. Postać fundatora była być może ukazana w scenie Budowa kościoła
przez księcia Nethimera, gdzie mógł użyczyć rysów twarzy Nethimerowi ubranemu we wzorzysty, adamaszkowy żupan i delię. Niemniej fresk ten jest mocno zniszczony.
70 Są to sceny: Konsekracja na biskupa, Św. Bruno z Kwerfurtu udaje się na misje, Nauczanie księcia Nethimera i jego towarzyszy, Cud z ogniem, Chrzest księcia Nethimera (il. 15), Męczeństwo św. Brunona z Kwerfurtu, Nawrócenie młodszego brata księcia Nethimera przed grobem męczennika, Budowa świątyni ku czci
męczennika, Gloryfikacja św. Brunona z Kwerfurtu (il. 16). Choć obecnie kwestionuje się działalność św.
Brunona z Kwerfurtu na terenie Litwy to w XVII w. uważano, że prowadził on misje „in confinio Rusciae
et Lituae” (Roczniki Kwedlinburskie); Bruno 2002, s. 9–10, 14–16, 20–21; Tyszkiewicz 2009, s. 123–128;
Paknys 2009a, s. 181–187.
71 Wspomnienie św. Brunona z Kwerfurtu zostało wprowadzone w Rzeczypospolitej na prośbę Michała
Korybuta Wiśniowieckiego i kamedułów prowincji polsko-litewskiej 21 I 1673 r. O kulcie wymienionych
świętych powiązanym z uroczystościami liturgicznymi, modlitwą prywatną i wspólnotową kamedułów
zob. Pałęcki 2012, s. 152–154, 159–164, 182, 230–241, 482–484.

13. Widok

z prezbiterium
ku kruchcie kościoła
w Pożajsciu;
fot. N. Piwowarczyk
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72 Avogadri 2014, s. 195; Paknys 2004, s. 296–299. Na ścianach kaplicy ukazano Zadawanie mąk św. Krzysztofowi przed prokonsulem Decjuszem oraz Ścięcie św. Krzysztofa. Scenom w malowano-stiukowych kartuszach towarzyszyły inskrypcje, z których zachowana częściowo jest tylko jedna: SANCTUS CHRISTOPHORUS / [–] / SUPLICIUM LAMINAM FERREAM, LENTO IGNE ASSA / ET OLEO FERVENTI
PERFUNDITUR //. Freski na sklepieniu, obecnie znacznie zniszczone, przedstawiały: Cud z drzewem
św. Krzysztofa, Uwieńczenie koroną zwycięstwa oraz Św. Krzysztofa w więzieniu. W ołtarzu prezentowano
obrazy św. Krzysztofa i św. Kazimierza (płótno zachowane w kościele pożajskim), patrona Wielkiego
Księstwa Litewskiego; LMAVB, f. 43-9919, s. 10.
73 Freski na ścianach przedstawiają: Kazanie św. Franciszka Salezego (il. 18) oraz Św. Franciszka Salezego
przed Klemensem VIII. Pierwotnie towarzyszyły im napisy, z których czytelne są niewielkie fragmenty:
DIVUS A […] E[…]I IMAGINE / […] FACTUM PRAE[…]S / […]NDE[…] //. oraz COM[…] / [–] //.
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14. Michelangelo
Palloni, Połów ryb
za sprawą cudu bł.
Bogumiła z Dobrowa,
korytarz prowadzący
do kapitularza;
fot. N. Piwowarczyk
15. Michelangelo

Palloni, Chrzest
księcia Nethimera,
korytarz prowadzący
do zakrystii kościoła
w Pożajściu;
fot. N. Piwowarczyk

płomiennego kaznodzieję francuskiego dworu i duchowego przewodnika arystokratek74 (il. 18). Kolejną kaplicę kościoła związaną z fundatorem dedykowano karmelitance
bosej i mistyczce, a także „krewnej” Paców św. Marii Magdalenie de’Pazzi, która

Na sklepieniu przedstawiono: Św. Franciszek udzielający komunię, Gloryfikacja św. Franciszka Salezego, Św. Franciszek Salezy wspomożyciel cierpiących. W niezachowanym ołtarzu prezentowano obrazy:
św. Franciszka Salezego i Świętej Trójcy; LMAVB, f. 43-9919, s. 10.
74 Klara Izabella de Mailly Lascaris dzięki Ludwice Marii utrzymywała z warszawskimi wizytkami bliski
kontakt; Czyż 2013a, s. 694. Zgodnie z przepisami i tradycją kamedulską kobiety mogły wchodzić do eremu zaledwie przez kilka dni w roku. Ponadto istniało wiele zakazów szczegółowych, w tym nie można im
było wejść do zakrystii. Dlatego lożę Klary Izabelli usytuowano w części, gdzie znajdował się kapitularz;
Avogadri 2014, s. 195; Pałęcki 2012, s. 424–425.
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„e terrestri Paciorum viridario in immarcescibiles
perpetuae pacis hortos translata”75.
Jednocześnie św. Franciszka Salezego i św.
Marię Magdalenę de’Pazzi należałoby połączyć
z wyraźnie wyakcentowanym w wątku kamedulskim – w dziejach Pięciu Braci Męczenników,
bł. Bogumiła z Dobrowa76 oraz św. Brunona
z Kwerfurtu – motywem misyjnym, w który wpisują się również postacie apostołów. Protestantów
wszystkich odłamów w XVII w. postrzegano jako
nowych pogan, a w dzieło duchowych misji angażowały się, wzorem św. Teresy z Avila, karmelitanki bose, w tym św. Maria Magdalena de’Pazzi77.
Szczególnie przejęty nawracaniem kalwinistów był
św. Franciszek Salezy78. Zarówno biskup Genewy,
jak i mistyczka z Florencji zostali wyniesieni na
ołtarze niemal równocześnie z podjęciem fundacji
w Pożajściu79. Odwołanie do ich dziedzictwa
miało więc nie tylko prywatny, pobożnościowy
charakter, ale wiązało się z jeszcze nie do końca
zagospodarowanym w Rzeczypospolitej kultem
świętych zaangażowanych w potrydencki Kościół.

75 Drews 1682, k. 10v. Na ścianach przedstawiono sceny: Wizję
złożenia Chrystusa do grobu oraz Cud z niewiernym młodzieńcem przy zwłokach św. Marii Magdaleny de’Pazzi, którym pierwotnie w malowano-stiukowych kartuszach towarzyszyły napisy, z nich słabo widoczny jest jeden: S. MARIA
MAGDALENA / […]AV[…] ECCL[E]SIAM SUAM / [–] //.
Na sklepieniu znajdują się przedstawienia: Św. Maria Magdalena de’Pazzi otrzymuje welon od Matki Boskiej, Św. Augustyn
wypisuje na sercu karmelitanki słowa Verbum caro factum est
oraz Św. Maria Magdalena przed Trójcą Świętą. W ołtarzu
prezentowano niegdyś obraz Św. Maria Magdalena de’Pazzi
otrzymuje welon od Maryi (płótno zachowane w kościele pożajskim) oraz wizerunek św. Scholastyki; LMAVB, f. 43-9919,
s. 9.
76 Zaprzeczył temu Mindaugas Paknys. Tymczasem dobór scen
ukazuje bł. Bogumiła z Dobrowa jako kapłana udającego
się do odległej parafii, głoszącego kazanie i troszczącego się
o wyżywienie wiernych; Paknys 2002, s. 317.
77 Aptacy 2006, s. 22–24.
78 Panuś 2006, s. 10–95.
16. Michelangelo Palloni i Giovanni Maria Merli, Gloria św. Brunona

z Kwerfurtu, korytarz prowadzący do zakrystii kościoła w Pożajściu;
fot. N. Piwowarczyk
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79 Franciszek Salezy został beatyfikowany w 1661 r., a kanonizowano go cztery lata później. Beatyfikacji Marii Magdaleny
de’Pazzi dokonał w 1626 r. Urban VIII. Mistyczkę kanonizowano w 1669 r. Zob. także Paknys 2009a, s. 191.
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O modlitwę za błądzących grzeszników prosił kamedułów w akcie fundacyjnym
Krzysztof Zygmunt Pac. Wyeksponowanie postaci św. Franciszka Salezego i św. Marii
Magdaleny de’Pazzi było także czytelną aluzją do protestantów czynnych na politycznej arenie Rzeczypospolitej, a szczególnie kalwińskiej linii Radziwiłłów, z którymi
kanclerz litewski prowadził nieustanne boje80.
Jednocześnie świętych nowo wyniesionych na ołtarze połączono z bł. Bogumiłem
z Dobrowa i św. Brunonem z Kwerfurtu – kapłanami związanymi z nurtem eremickim
w odległych czasach zaprowadzania i umacniania wiary chrześcijańskiej w Polsce i na

17. Michelangelo
Palloni, Budowa
kościoła w Dobrowie,
korytarz prowadzący
do kapitularza
klasztoru w Pożajściu;
fot. N. Piwowarczyk

Litwie. Mieli oni nie tylko przypominać o ideałach życia kamedulskiego. Zestawienie
tradycji średniowiecznej ze współczesną dowodziło dawności i prawdziwości wiary
katolickiej m.in. poprzez jej ciągłość, a więc odwoływało się do antyprotestanckiego charakteru dekoracji powiązanego z eksponowaniem motywu zwycięstwa
Kościoła81.

80 Podobna uwaga dotyczy Bogumiła z Dobrowa, którego proces beatyfikacyjny ruszył w 1647 r. Choć dokumentację przesłano do Rzymu w 1651 r., to procedura zakończyła się dopiero w 1925 r.; Proces 1982, s. 8,
13–14; Paknys 2002, s. 318.
81 Jurkowlaniec 2008, s. 58, 60–62, 66–72. Ponownie należy podkreślić stosunkowo skromny kult bł. Bogumiła z Dobrowa i św. Brunona z Kwerfurtu, przekładający się na niewielką liczbę wizerunków. Pobożność
z nimi związana była rozwijana przede wszystkim w środowisku kamedułów, o czym doskonale wiedział
Krzysztof Zygmunt Pac, biorąc m.in. udział w procesji ku czci św. Brunona z Kwerfurtu, prowadzącej
z kolegiaty warszawskiej na Bielany. Pojawienie się scen z bł. Bogumiłem z Dobrowa w Pożajściu przypadło na pewne ożywienie zainteresowania jego osobą w latach 60. XVII w., którego zwieńczeniem stało
się przeniesienie 29 I 1668 r. relikwii biskupa do Uniejowa. W ikonografii łączono go z Pięcioma Braćmi
Męczennikami; Żelazek 1963, s. 230–237; Żelazek 1964, s. 38–45; Proces 1982, s. 61–64, 72–73; Paknys 2002,
s. 319, 321–322; Paknys 2009a, s. 175–176.
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wątek maryjny – królowa pokoju
i królowa kościoła

18. Michelangelo
Palloni, Kazanie św.
Franciszka Salezego,
kaplica kościoła
w Pożajściu;
fot. N. Piwowarczyk

Treści związane z Najświętszą Maryją Panną, zaznaczone
w wielowarstwowej inskrypcji w Wielkich Wrotach,
powracają w fasadzie świątyni, w której wyeksponowano
także Krzysztofa Zygmunta Paca. Aluzje do Bogarodzicy
i kanclerza litewskiego wprowadza inskrypcja nad portalem:
„D. O. M. / REGINAE PACIS / LILIATAE VIRGINI / IN
MONTANA ABEVTI / IN MONTE PACIS / ERECTA
ET DICATA / ANNO CRISTI MDCLXXIV” (il. 4). Napis
należy postrzegać w kontekście ilustrującej wezwanie kościoła
grupy rzeźbiarskiej ustawionej niegdyś na balustradzie
fasady, a także dekoracji kruchty i chóru zakonnego, gdzie
ukazano malarski cykl życia Matki Boskiej oraz patriarchów
i proroków zapowiadających jej macierzyństwo i wcielenie
Chrystusa: Abrahama, Jakuba, Dawida, Sybillę82, Izajasza83
i Syracha84 (il. 19). Kierując się terminologią modlitwy
różańcowej, należałoby przedstawione sceny określić jako
radosne i chwalebne, rozpięte pomiędzy narodzeniem Maryi
a Wniebowzięciem85.
Tak jak na zewnątrz świątyni, na tle kopuły ukazano spotkanie ze św. Elżbietą, dedykując Bogarodzicy słowa z tablicy
portalu: „Królowej Pokoju, zdobionej liliami Dziewicy, która ze wzgórz odeszła”,
tak we wnętrzu na sklepieniach kruchty i chóru zakonnego ukazano Nawiedzenie86
i Wniebowzięcie, wyraźnie akcentując Jej apoteozę, której towarzyszy muzyka anielska
(il. 20). Przy tym Wniebowzięcie, widziane ponad ołtarzem głównym i ujmującą go
przegrodą chóru, jest najjaśniejszym punktem całego wnętrza. Kompozycyjnie scenę
82 Laima Šinkūnaitė (Šinkūnaitė 2014, s. 56–57) podaje, że jest to Sybilla Kumejska. Ze względu na wyraźnie zaznaczony zaawansowany wiek przedstawionej postaci identyfikację tę należy odrzucić. Biorąc
pod uwagę czerwony płaszcz wieszczki, można identyfikować ją z Sybillą Frygijską. Jej przepowiednia
zapewniała: „Flagellabit dominus potentes terre, et Olympo excelso veniet, et firmabit concilium in coelo,
et annuntiabitur virgo in vallibus desertorum”. Wieszczba ta nie tylko wpisywała się w treść inskrypcji
z Wielkich Wrót i portalu kościoła pożajskiego, ale też odnosiła się do przedstawionych w kruchcie scen
Przejście przez Morze Czerwone i Uczta Baltazara; Słoma 2000, s. 35–36, 79.
83 Postać trzyma banderolę z napisem: ECCE VIRGO [CONCIPIET E]T PARIET FILIUM ET VACABITUR NOMEN [EIUS EMMANUEL] //. (Iz 7, 14). Słabo widoczne napisy zaczerpnięte z Biblii zrekonstruowano na podstawie Wulgaty Klementyńskiej (Biblia sacra juxta Vulgatam Clementinum wyd. elektroniczne http://vulsearch.sourceforge.net/index.html).
84 Postać trzyma banderolę z napisem: [ET] QUI CREAVI[T ME REQUIEVIT IN TAB]ERNACULO MEO
ECCLES [24,12] //.
85 Dziubecki 1987, s. 97–98.
86 Putta w scenie trzymają dwie banderole z napisami: ET UNDE HOC MIHI UT MATER DOMINI
[VENIAT] AD [ME] //. oraz [MAGNIFICAT] ANIMA MEA D[OMINUM] //. (Łk 1, 43, 46).
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rozbito na trzy części: najniżej, na ścianie wschodniej znajduje się fresk ukazujący
apostołów zebranych wokół pustego grobu (il. 21), w centralnej części sklepienia
przedstawiono postać Maryi unoszonej przez anioły i zwracającej się ku Chrystusowi,
którego postać znajduje się w stiukowej ramie od strony prezbiterium. W ten sposób
freski połączono z przebywającymi na modlitwie chórowej zakonnikami, którzy wraz
z apostołami stawali się świadkami chwały Maryi. Swoje miejsce w tak zaplanowanym
theatrum sacrum miał również wierny, który przekraczając próg świątyni, widział ołtarz
główny z obrazem Nawiedzenie (niezachowany)87, Matkę Boską przyjmowaną w niebie przez Zbawiciela oraz Koronację Najświętszej Maryi Panny w kopule88.
Zgodnie z treścią inskrypcji z portalu świątynię dedykowano Królowej Pokoju,
przypominając, że Mons Pacis to znak nie tylko wiktorii nad wrogami Kościoła
i ojczyzny, ale i osobistego wkładu Krzysztofa Zygmunta Paca, reprezentowanego

19. Widok

na sklepienie kruchty
kościoła w Pożajściu;
fot. N. Piwowarczyk

20. Widok

na sklepienie
prezbiterium kościoła
w Pożajściu;
fot. N. Piwowarczyk

87 W ołtarzu chórowym znajdował się wizerunek Maryi z Dzieciątkiem Jezus w wieńcu kwiatowym, który
obecnie jest prezentowany we współcześnie zaaranżowanym ołtarzu głównym; LMAVB, f. 43-9919, s. 6;
Paknys 2013, s. 139–140, 148; Liškevičienė 2013, s. 173–199; Šinkūnaitė 2014, s. 83–89.
88 Choć dekorację wykonał dopiero ok. poł. XVIII w. Giovanni Rossi, to można założyć, że taką tematykę
w kopule planowano od samego początku; Paknys 2013, s. 61; Guttmejer 2014, s. 75.
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21. Michelangelo
Palloni, Apostołowie
w scenie Wniebowzięcia
w prezbiterium kościoła
w Pożajściu;
fot. N. Piwowarczyk

w fasadzie przez herb, w zawarcie
pokojowych traktatów i rozejmów
oraz w wyzwolenie pobliskiego
Kowna. Koronację Maryi przedstawiono we fresku kopuły, akcentując przynależne Bogarodzicy
wezwania zaczerpnięte z Litanii
Loretańskiej: Królowa Aniołów,
Patriarchów, Proroków, Apostołów, Męczenników, Wyznawców
i Dziewic89. Maryja jest też Matką
Kościoła, której ze względu na
szczególne macierzyństwo przynależy tytuł Regina coeli i Porta
coeli. Dekoracja kopuły to ilustracja
Kościoła zbawionych i Nowej
Jerozolimy, którą w Pożajściu nie
tylko symbolicznie miały wspierać
kolumny z figurami apostołów.
Jako następcy dwunastu pokoleń Izraela stali się oni protoplastami nowego Narodu
Wybranego, a także filarami Kościoła, personifikując jednocześnie Skład Apostolski90.
Obecność apostołów we wnętrzach świątyń zawsze miało kontekst eklezjologiczny i eschatologiczny, w Pożajściu związany także z ideą kościoła jako mauzoleum.
Podobną wymowę nadano dekoracji ślepej kopuły ponad najważniejszą ideowo częścią
(il. 22), czyli prezbiterium, gdzie w tabernakulum (niezachowane) imitującym centralną
budowlę przechowywane było eucharystyczne ciało Chrystusa91. W żagielkach kopuły
prezbiterium umieszczono stiukowe wyobrażenia Ewangelistów, a powyżej – interpretatorów Pisma Świętego: Grzegorza Wielkiego, Ambrożego, Hieronima i Augustyna
oraz Jana Chryzostoma, Grzegorza z Nazjanzu, Bazylego i Atanazego. Wizerunki
Ojców Kościoła zachodniego i wschodniego nie tylko przypominały o jego pierwotnej jedności i prymacie Rzymu (przedstawienia Ojców wschodnich są mniejsze).
Postrzegano ich jako strażników czystości wiary, a ich pośrednictwo gwarantowało
prawidłowe rozumienie Ewangelii. Stąd wyobrażenia Ojców Kościoła umieszczono
powyżej postaci Ewangelistów, co należy uznać za typowe potrydenckie akcentowanie
wagi teologii, przy wyraźnym rysie antyprotestanckim92.
Umieszczając w centrum kopuły prezbiterium gołębicę Ducha Świętego, wskazano na źródło natchnienia autorów Ewangelii i pism teologicznych. Wokół znalazły
się prezentowane przez aniołów arma Christi, akcentując pasyjny charakter ofiary
89 Wezwania te zapisano po łacinie w malowanych kartuszach górnej części tamburu.
90 Ostatecznie malowane postacie apostołów pędzla Giovanniego Rossiego znalazły się ponad arkadami
nawy; Guttmejer 2014, s. 65–75. Zob. także Hani 1998, s. 66–67; Kobielus 2013, s. 161–162.
91 LMAVB, f. 43-9919, s. 5; Pažaislio 2014, s. 33.
92 Jurkowlaniec 2008, s. 49.
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Chrystusa. Na wielość jej owoców wskazuje bujna roślinność, która przypomina
o obiecanej krainie wszystkich wierzących, gdzie wiecznie trwa niebiańska liturgia93.
Dekoracja obu kopuł to jednocześnie przedstawienie kolejnego typowego dla czasów potrydenckich toposu Kościoła triumfującego, a Maryja czczona w Pożajściu jako
Regina Pacis to pogromczyni wszelkiego zła, grzechu i herezji94. Jest również „ozdobiona Liliami”, czyli wiernymi „Liliatami” sportretowanymi we freskach prezbiterium,
poprzez których realizuje się idea Kościoła walczącego95.
Wydzielone części pod względem treściowym tworzą zakrystia i kapitularz.
W przygotowalni kapłańskiej freski sklepienia przedstawiają sceny: Uczta u Szymona,
Umycie nóg, Ostatnia Wieczerza, Wieczerza w Emaus, Komunia św. Franciszka, które
ujmuje bogata dekoracja stiukowa wraz z personifikacjami Ośmiu Błogosławieństw

22. Widok na ślepą

kopułę prezbiterium
kościoła w Pożajściu;
fot. N. Piwowarczyk

93 Hani 1998, s. 32.
94 Motyw ten pojawił się m.in. w inskrypcji, która zdobiła jeden z dzwonów pożajskich: „Coelorum imperatrici Mariae olim Iudeae montana, nunc Montis Pacis Augusto Patrocinio Visitanti, quatenus nutantem
hanc Rempublicam tranquilla pace: Nec minus Florens Pactianae Domus Lilietum, faustis auspiciis non dedignetur, grato Campanae sono supplicat Christophorus Pac Supre[mus] M[agni] D[ucatus] Lithu[aniae]
Cancellarius”; Avogadri 2014, s. 187. Zob. także Mittarelli, Costadoni 1764, s. 375; Hani 1998, s. 31–32.
95 W kontekście miles Christianus w drukach o charakterze panegirycznym motyw ten odnoszono chętnie
do hetmana litewskiego Michała Kazimierza Paca; Czyż 2008, s. 210–219.
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oraz cnót teologicznych96. Treści zaprezentowane w zakrystii koncentrują się na eucharystii zapowiadanej w Piśmie Świętym i ustanowionej podczas Ostatniej Wieczerzy,
będącej jednocześnie prefiguracją ofiary wiecznie sprawowanej w niebie, w co wpisuje
się eschatologiczne rozumienie Ośmiu Błogosławieństw i cnót97.
Z kolei w kapitularzu znajdują się malowane sceny Męki Pańskiej wraz ze stiukowymi aniołami trzymającymi arma Christi98. Tematyka pasyjna łączy się z obrzędem
publicznego wyznawania grzechów (tzw. kapituła win) przed przeorem kamedułów
i całą klasztorną wspólnotą. W ten sposób przypomniano o idei przebaczenia i odkupienia dzięki męce i zmartwychwstaniu Chrystusa99.

zakończenie
Tak jak wyjątkowe i oryginalne były formy architektoniczne wybrane przez Krzysztofa
Zygmunta Paca, tak nietuzinkowe zastosowano rozwiązania plastyczne. Współbrzmiała
z nimi ikonografia przedstawień, kreując wspólny przekaz ideowy. Wątki treściowe
koncentrują się wokół trzech tematów: kamedulskiego, fundatorskiego i maryjnego,
wzajemnie się przenikających, przez co tworzą wielopoziomową narrację odwołującą
się do świątyni jako wotum za zwycięstwo nad wrogami Rzeczypospolitej i wyraz
ufności w Bożą Opatrzność, dzięki której nieprzyjaciele Kościoła nigdy nad nim nie
zatryumfują.
W wątku kamedulskim nie tylko wskazano na duchowość eremicką i budujące
przykłady świętych idących trudną ścieżką pustelniczego życia, ale przypomniano
o tradycjach misyjnych, łącząc je z kultem świętych wywodzących się z duchowości
potrydenckiej i posiadających zasługi w nawracaniu protestantów: św. Franciszkiem
Salezym i św. Marią Magdaleną de’Pazzi. W Pożajściu czczono ich, podobnie jak
Maryję, jako patronów Krzysztofa Zygmunta Paca. Jednocześnie dobór świętych z klucza kamedulskiego i fundatorskiego połączono z wyakcentowaniem osób niedawno
96 Personifikacja pierwszej z cnót została rozpisana na dwie postacie, które trzymają tablice dziesięciorga
przykazań i kielich z hostią. Podkreślając wagę cnoty wiary, oba putta umieszczono przy ścianie ołtarzowej; Zapolska 2000, s. 47–48, 153. W ołtarzu zakrystii prezentowany jest obraz Komunia św. Bonawentury.
97 Personifikacjom Ośmiu Błogosławieństw towarzyszą inskrypcje: BEATI PAUPERES SPIRITUS
QUONIAM IPSORUM EST REGNUM CAELORUM; BEATI MITES QUONIAM IPSI POSSIDEBUNT
TERRAM; BEATI QUI LUGENT QUONIAM IPSI CONSOLABUNTUR; B. QUI ESURIUNT ET
SITIUNT IUSTITIAM QUONIAM IPSI SATURABUNTUR; B. MISERICORDES QUONIAM IPSI
MISERICORDIAM CONSEQUENTUR; B. PACIFICI QUONIAM FILII DEI VOCABUNTUR;
B. MUNDO CORDE QUONIAM IPSI DEUM VIDEBUNT; B. QUI PERCECUT[IONE]M PATINTUR
PROPTER IUSTITI[A]M, QUONIAM IPSOR[U]M EST REGNUM CAELORUM. Przedstawienia
oparto na grafikach z „Iconologii” Cesarego Ripy. Katechezę o Ośmiu Błogosławieństwach interpretowano jako wizję idealnego Kościoła i określenie przez Chrystusa, komu przypadnie królestwo niebieskie.
Rozumiano je również jako nowy dekalog definiujący ideał chrześcijanina. Osiem Błogosławieństw łączono z cnotami, których pielęgnacja gwarantowała nagrodę w niebie; Augustyn 2002, s. 355, 399–402;
Chromacjusz 1990, s. 111, 114–115, 121nn.; Kobielus 1987, s. 56–57; Hani 1998, s. 82.
98 W ołtarzu umieszczono obraz Św. Maria Magdalena pod krzyżem.
99 Pałęcki 2012, s. 284–288.
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wyniesionych na ołtarze. W ten sposób kanclerz litewski niejako współtworzył ramy
ich kultu, podkreślając swe pierwszeństwo, a co za tym idzie, ekskluzywizm podejmowanych działań współbrzmiących z kształtem architektury i wyposażenia kościoła
pożajskiego.
Choć w wystroju Pożajścia poruszano się wokół tematów tradycyjnie podejmowanych w dekoracjach eremów kamedulskich (założyciele i prawodawcy, tradycja
zakonna, duchowość pasyjna i maryjna), to Mons Pacis jawi się na ich tle indywidualnie. Nie umniejszając kamedułom, a przede wszystkim zaangażowanemu w budowę
kościoła i klasztoru przeorowi o. Wincentemu, należy podkreślić pierwszorzędną rolę
kanclerza litewskiego w doborze zaprezentowanych tematów. Duchowość i tradycje
kamedulskie związane również z eksponowaniem postaci Maryi idealnie włączyły
się w potrzebę wyeksponowania zasług fundatora dla Kościoła i Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Doskonale wykształcony, mający praktykę w układaniu programów ideowych we frontyspisach epicediów przez siebie fundowanych, a także odwołujący się do
działalności swego ojca Stefana i bliskiego krewnego biskupa Eustachego Wołłowicza,
był też przygotowany na stworzenie jednolitego przekazu słowno-obrazowego, okraszając architekturę, rzeźbę i malarstwo stosownymi napisami. Zobowiązany społecznymi oczekiwaniami wobec dzierżonej godności, odnalazł dla niej własną skalę i jakość,
przewyższając nie tylko innych magnatów Rzeczypospolitej, ale także jej władców,
z Wazami na czele. Nadając kościołowi i klasztorowi kamedułów cechy wyróżniające
nie tylko w skali Rzeczypospolitej, Krzysztof Zygmunt Pac kreował wyraźny komunikat skierowany do elity państwa polsko-litewskiego. Szczególnymi odbiorcami założenia pożajskiego byli spokrewnieni z arystokratycznymi rodami Europy Radziwiłłowie
i Sapiehowie. Fundacja kanclerza litewskiego stała się więc wyraźnym znakiem
przynależności Paców do europejskich elit dzięki pochodzeniu, wykształceniu oraz
działalności politycznej i kulturalnej. I choć po śmierci Krzysztofa Zygmunta Paca jego
dorobek został rozproszony, świątynia kamedułów w Pożajściu jest do dziś rzeczywistą
pamiątką jego pozycji w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej.

Ideological Meanings of the Church and
Monastery Décor at Pažaislis

T

he original architecture of Pažaislis (Polish: Pożajście) explicitly indicated religious and monastic
functions as well as residential ones combined with a mausoleum and a private place of the
founder’s acts of piety. When planning an axial layout, with the use of antique-like motifs and patters
of ancient Roman architecture of the 17th century, as well as drawing inspirations from El Escorial and
the Medici’s mausoleum at the San Lorenzo Church in Florence, Krzysztof Zygmunt Pac (Lithuanian:
Kristupas Zigmantas Pacas) emphasised the power he exercised, his military and political victories
and the domination of the Roman Catholic Church in the Grand Duchy of Lithuania, strengthened,
i.a., thanks to the blood of the Christian martyrs from the time of Christianisation of Lithuania; their
figures were exhibited in the church decoration (e.g. St Christopher, St Bruno of Querfurt). He also
alluded to the ancient origins of the Pac family and their “blood relation” to the Italian de’Pazzi family
and referred to the Mary Queen of Peace, worshipped at Pažaislis as the patron saint of the Pacs.

333

The ideological meanings expressed through architectural forms were supplemented by the
interior decoration of the church, where the abovementioned motifs were focused on the aspects of
the Camaldolese Order and the foundation of the monastery, and interrelated with the cult of the
Virgin Mary, all against the background of multilevel allusions to the contemporary political, social
and religious situation.
The designed iconography of the church décor emphasised, in the same way as in the layout of the
whole complex, the axiality by the creation in the side chapels of the separate thematic parts devoted
to the patron saints of the founder and Camaldolese monks: St Romuald and St Mary Magdalene
de’Pazzi, St Christopher and St Francis de Sales.
The monastery complex at Pažaislis starts with the Grand Gate which, through the form of the
Roman triumphal arch, brings to mind the residential architecture, and through the figural and
ornamental decorations informs of the main themes of the complex. Originally, the gate was topped
with the figures of St Benedict of Nursia and St Romuald, and in the niches probably those of BL
Bogumil of Dobrów and St Bruno of Querfurt, whose statues were again placed in the passages near
the chapterhouse and the vestry.
Thus, the gate decoration referred, on the one hand, to the founder and legislator of the Order,
while on the other it presented the bishops – hermits and martyrs associated with the Camaldolese
tradition and the missionary work in the Polish-Lithuanian Commonwealth. At the same time,
through the presence of the Gozdawa coat of arms, the founder of the monastery was introduced. The
coat of arms of Krzysztof Zygmunt Pac has an inscription – a quotation from the Book of Isaiah (35:
1–2). The inscription contributes to the creation of the solemn passage through the triumphal arch,
not only alluding to the virgin maternity of Mary, but also expressing the importance of the Grand
Lithuanian chancellor’s foundation for the Grand Duchy of Lithuania havocked by wars, and to the
Kovno Land of which he was the rescuer and governor.
In the Christian symbolism the blooming lily is the flower of the Virgin Mary, who was the patron
saint of the church at Pažaislis, but also of Camaldolese monks cultivating many noble virtues. The
motif of lily was also almost obligatory present in panegyric texts and illustrations devoted to the
Pac family, where the House of the Pacs bearing Gozdawa coat of arms (a double lily) was equated
to a garden and the family members were Lilies always ready to serve God and their country. Thus,
the flower of the Virgin Mary, as well as the association between the family name Pac and Latin word
Pax with references to the end of the war and monastic life became the starting point not only in the
allusion to the name of the hermitage: Mons Pacis (Mountain of Peace), but also in the inscription of
the Grand Gate.
According to its content, the chancellor’s deed of introducing a peaceful and happy life into his
lands devastated by war was almost of a Biblical nature. The comparison was not accidental for the
military conflict that had just ended was given a religious character as a war against the dissenters ‒
Protestant Sweden and Orthodox Russia.
Biblical analogies were also in the texts written on the occasion of consecration of the church’s
cornerstone in 1667, celebrated after the conclusion of the treaty of Andruszów to which Krzysztof
Zygmunt Pac also contributed. The analogies were made to Noah and the dove bringing him the olive
branch ‒ a sign that the waters had subsided. Therefore, it was a symbol of peace, and during the war
it was Krzysztof Zygmunt Pac who became a new Noah ‒ the author of peace treaties who, like the
Biblical patriarch, by founding a monastery at Pažaislis made a covenant with God and established
peace and prosperity.
A Camaldolese motif of the Grand Gate was continued in the decorations of the foresterium’s hall,
where scenes from the life of St Benedict of Nursia and St Romuald were painted. The hall leads to
the courtyard in front of the church, on the façade of which the Virgin Mary is displayed, but accompanied by Krzysztof Zygmunt Pac ‒ yet another reminder of his contribution to the establishment of
peace in the Grand Duchy of Lithuania.
The Virgin Mary returns in the interior decorations of the church, where there is a painted cycle
devoted to her and the representations of prophets prophesying Mary’s divine maternity. In the
church’s cupola, in turn, the coronation of Mary is depicted, which symbolises the Church of the Saved
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and New Jerusalem, which at Pažaislis are supported ‒ not only symbolically ‒ by the painted Apostles.
Their presence in the churches’ interiors had always had an ecclesiological and eschatological context,
at Pažaislis related also to the idea of the church as a mausoleum to the Pac family. Similar meaning
had the decoration of a blind cupola over the most important ideologically part of the church, i.e. the
presbytery. On the cupola’s pendentives the stucco figures of the Evangelists were placed, and above
them ‒ of Fathers of the Church. They were regarded as the guardians of the pure faith, and their intermediation guaranteed a proper understanding of the Gospel. For this reason the figures of Church
Fathers were placed above the Evangelists ‒ which was a typically post-Tridentine accentuation of the
importance of theology with a clear anti-Protestant stamp.
At the same time, the decoration of the two cupolas represents another typical of the post-Tridentine period topos of the triumphant Church, and the Virgin Mary worshiped at Pažaislis as the Regina
Pacis (Queen of Peace) is the Lady Conqueror of all the evil, sin and heresy. She is “decorated with
lilies”, i.e. her faithful servants Pacs, who embody the idea of the fighting Church.
Victory over the evil won through God’s grace is illustrated by the Old-Testament scenes of The
Crossing of the Red Sea and Belshazzar’s Feast which were regarded as the augury of inevitable punishment on all those who persecute the followers of Christ. The crossing of the Red Sea was also understood as a foreboding harbinger of the sacrament of baptism, and thus of the washing off the sin. The
Belshazzar’s figure was regarded as a foretoken of the Apocalypse and a prefiguration of the Antichrist.
Both the Old Testament scenes should be associated also with the idea of Mons Pacis as a votive
offering for the salvation of the country and Krzysztof Zygmunt Pac himself and for his role in the
Grand Duchy of Lithuania. They interact with a symbolic meaning of the texts written on the occasion
of the consecration of the cornerstone. In the fresco of Belshazzar’s Feast the Prophet Daniel, clad
in a coat with genealogic lily of the Pac family, explains God’s words to the usurper with his back
to the spectator. In this way he becomes an evocation of the chancellor of Lithuania who ‒ like the
protagonists of the Bible ‒ putting his trust in God, becomes a witness of the downfall of those who
threaten the peace of God but would never triumph over it.
It is not by chance that the two compositions were put in the porch of Pažaislis church. On the one
hand, it was the right place for scenes taken from the Old Testament foretelling a new Covenant. On
the other, it was in the porch that Krzysztof Zygmunt Pac planned to place his epitaph, and below, in
a crypt, his actual place of burial.
The scenes in the porch correspond with the paintings on the presbytery’s walls: St Romuald
leads Polish Duke Casimir into Cluny Abbey and King Boleslaus the Brave Gives Gold to the Five Polish
Martyrs, which set spheres of activity of the mighty and wealthy, thus Krzysztof Zygmunt Pac himself.
The first scene, corresponding with the cleansing waters of the Red Sea, is an allusion to the life in
seclusion. And despite the fact, that such a life was thought at that time to be the best way to the heavenly paradise and was meant also for the wealthy, it should be left without demur when the country
was in need. The second scene is an antithesis of stingy and proud Belshazzar, the pillager of the Holy
Temple in Jerusalem – the generosity and respect that should be paid to the Church and St Romuald’s
spirituals sons.
The two compositions were given a contemporary setting with the presence both of the chancellor’s family and the Camaldolese monks from Pažaislis. In this way the Pacs’ patronage of the church
was emphasised, by the creation of a family gallery in the sacred place which thus took on also the role
of mausoleum to its patronal family. It was of commemorative character combined with the hope for
an incessant and successful history of future generations looked after by childless Krzysztof Zygmunt
Pac who introduced them into the world of politics and family hierarchy.
The representations in the presbytery are related also to the Camaldolite tradition, for there is
a clear reference to the long presence of Camaldolese monks in the Polish-Lithuanian Commonwealth,
their contribution to missionary work and their links with the power elite. The same aspect is reflected
in the scenes painted in the connecting passages between the monaster’s galleries and the church’s
porch presenting the life and martyrdom of the Five Polish Brothers. In harmony with them are the
scenes of BL Bogumil of Dobrów supporting missionary work among the Prussians, and St Bruno
of Querfurt who was a missionary in Lithuania, painted in the passage leading to the chapterhouse
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and the vestry. The theme of missions among the Protestants was exposed in the scenes of the life
of Krzysztof Zygmunt Pac’s patron saints: St Francis de Sales and St Mary Magdalene de’Pazzi (his
alleged relative).
They were recently canonised saints linked through their missionary work to BL Bogumil of
Dobrów and St Bruno of Querfurt – the two priests who were associated with the hermit movement
in the old days of spreading and strengthening Christianity in Poland and Lithuania. A juxtaposition of the medieval and contemporary traditions was to evidence the oldness and genuineness of the
Catholic faith, also through its incessant continuity, thus it referred to the anti-Protestant character of
the decorations evident in the exposed theme of the victory of the Church.
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K

lasztor kamedułów w Wigrach nie cieszył się dotychczas większym zainteresowaniem ani historyków, ani historyków sztuki. Biorąc pod uwagę jego
znaczenie jako najbogatszej placówki zakonu w Rzeczypospolitej oraz organizatora
kolonizacji dzisiejszej Suwalszczyzny, poświęcona mu literatura naukowa jest zadziwiająco skromna, a historia Wigier wciąż czeka na wyczerpujące ujęcie monograficzne. O Wigrach pisano głównie w publikacjach krajoznawczych, opierających się
na relacji Aleksandra Połujańskiego1. Najpełniejszy jak dotąd zarys dziejów klasztoru
zawarł Jerzy Wiśniewski w wyczerpującym artykule o osadnictwie Sejneńszczyzny2.
Krótko o historii klasztoru pisał również Ludwik Zarewicz w jedynej (!) do dziś, syntetyzującej pracy historycznej na temat kamedułów w Rzeczypospolitej3. Architekturę
wigierskiego zespołu analizował Wacław Kochanowski4. Najpełniejszy opis wyposażenia kościoła znajdziemy w popularnonaukowych pracach Macieja Ambrosiewicza5.
Wartościową pozycją popularyzatorską jest także książka Stefana Maciejewskiego6.
Cenne uwagi na temat zniszczeń kościoła podczas I wojny światowej zaprezentował
niedawno Józef Maroszek7. O wigierskim ołtarzu św. Romualda wspominał przy okazji
prac konserwatorskich Oskar Sosnowski8. Wzmianki o wyposażeniu dwóch kościołów
dla ludności dóbr klasztornych – w Magdalenowie i w Suwałkach – są jeszcze bardziej
skąpe i ograniczają się właściwie do przypisów w pracach dotyczących Wigier oraz
artykułów Andrzeja Matusiewicza i Tomasza Naruszewicza9.
1 Połujański 1859.
2 Wiśniewski 1963.
3 Zarewicz 1871.
4 Kochanowski 1965.
5 Ambrosiewicz 1997; Ambrosiewicz 2009.
6 Maciejewski 1999.
7 Maroszek 2014.
8 Sosnowski 1926.
9 Matusiewicz 2012; Naruszewicz 2012.
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Badania na temat kamedułów z Wigier utrudnia rozproszenie archiwum klasztornego po kasacie zgromadzenia. Dotychczasowa kwerenda wykazała, że źródła pisane
związane z klasztorem znajdują się w zbiorach: Archiwum Głównego Akt Dawnych
w Warszawie, Muzeum Okręgowego i Archiwum Państwowego w Suwałkach,
Archiwum Diecezjalnego w Łomży oraz Litewskiego Państwowego Archiwum
Historycznego (Lietuvos valstybės istorijos archyvas) i Biblioteki Litewskiej Akademii
Nauk im. Wróblewskich (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka)
w Wilnie. We wszystkich tych miejscach dominuje dokumentacja gospodarcza. Źródła
dotyczące kwestii artystycznych znajdują się tylko w Łomży, są to akta wizytacji
kościołów z XIX w. oraz jedyny dokument z czasów kamedulskich – kontrakt na
ukończenie ołtarza św. Romualda (zob. Aneks zamykający niniejszy artykuł)10.
Wśród materiałów ikonograficznych szczególnie cenne są najstarsze fotografie,
znane z artykułów prasowych11 oraz przechowywane w Zbiorze Fotografii i Rysunków
Pomiarowych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ukazujące
wygląd kościoła w Wigrach przed zniszczeniami I wojny światowej i w okresie
międzywojennym. Wiele interesujących materiałów, w tym informacje o technikach
wykonania i uszkodzeniach, zawiera dokumentacja konserwatorska, która przechowywana jest w Delegaturze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach.
W zbiorach Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej znajduje się kilka
rysunków pomiarowych z lat 20. XX w.
Kościół kamedulski w Wigrach powstawał stopniowo w pierwszej połowie XVIII
stulecia12, jednak prace wykończeniowe w jego kaplicach bocznych trwały znacznie
dłużej, przeciągając się właściwie aż do kasaty klasztoru w roku 180013. Większość
ołtarzy powstała w dobie rokoka. Starszy jest jedynie ołtarz główny o ornamentyce
regencyjnej, który w związku z tym zostanie w poniższym artykule pominięty. Po
kasacie zgromadzenia, pokamedulska świątynia pełniła funkcję katedry utworzonej po
rozbiorach diecezji wigierskiej, jednak już w 1818 r. została zdegradowana do rangi
kościoła parafialnego w nowej diecezji sejneńskiej14. W XIX w. rozebrano znaczną
część niszczejących budynków poklasztornych i wywieziono wiele elementów
wyposażenia15.
Równocześnie to z XIX w. pochodzą podstawowe źródła rękopiśmienne do
rekonstrukcji pierwotnego wyglądu i lokalizacji interesujących mnie dzieł. Z akt
najstarszej zachowanej wizytacji wigierskiej świątyni z 1820 r. dowiadujemy się jedynie o materiale, z którego wykonano ołtarze w kaplicach: dwa były „z mozaiki” (tzn.
marmoryzowane – św. Benedykta i św. Romualda), jeden drewniany (św. Kazimierza)
i pozostałe trzy „z gipsu” (stiukowe bez marmoryzacji)16. Wezwania wszystkich ołtarzy
10 Archiwum Diecezjalne w Łomży, Akta Parafialne (dalej: ADŁ AP), 582, k. 1.
11 Hoffman 1901.
12 Kochanowski 1965, s. 148.
13 Ambrosiewicz 2009, s. 60–71.
14 Majewski 1999, s. 241.
15 Majewski 1999, s. 244; Maroszek 2014.
16 ADŁ AP, 586, k. 17.
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1. Wigry, rzut kościoła

pokamedulskiego.
Oznaczenia własne:
1. ołtarz główny,
2. pierwotna lokalizacja
ołtarza głównego,
3. ołtarz św. Scholastyki
(niezachowany),
4. ołtarz św. Barbary
(niezachowany),
5. ołtarz św. Benedykta,
6. ołtarz św. Romualda,
7. ołtarz św. Michała,
8. ołtarz św. Anny,
9. ołtarz św. Piotra,
10. ołtarz św. Kazimierza;
fot. ZAP PW, 13541

wymieniono po raz pierwszy dopiero w roku 187317. Natomiast w miarę dokładne opisy
form ołtarzy pojawiają się w 1890 r.18
Największe straty przyniosły wigierskiej świątyni dwie wojny światowe.
Zniszczenia podczas I wojny światowej są dość zagadkowe. Według późniejszych
relacji, 31 marca 1915 r. żołnierze niemieccy podpalili kościół. W trakcie pożaru ponoć
17 ADŁ AP, 587, k. 5.
18 ADŁ AP, 585, k. 432–433.
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2. Wigry, ołtarz

główny i fragmenty
ołtarzy przytęczowych;
fot. przed 1901
(za: Hoffman 1901)

nastąpił wybuch. Całkowitej zagładzie miały
ulec ołtarze przytęczowe oraz obrazy we
wszystkich ołtarzach19. Trudno jednak uwierzyć w taki pożar, w którym spłonąłby obraz
w ołtarzu św. Kazimierza, a ocalał sam ołtarz
(drewniany!). Można więc chyba uznać, że
pożar stanowił tylko „zasłonę dymną” dla
kradzieży obrazów. Również ołtarze przytęczowe nie zostały całkowicie zniszczone.
W latach 20. XX w. konserwację
kościoła w Wigrach przeprowadził zespół
Zakładu Architektury Polskiej Politechniki
Warszawskiej pod kierunkiem Oskara
Sosnowskiego20. Jednak już wkrótce nadeszła II wojna światowa, a wraz z nią kolejne
zniszczenia. W wyniku sowieckiego ostrzału
artyleryjskiego w gruzach legło prezbiterium i zawaliły się niemal wszystkie sklepienia, ocalały tylko w dwóch południowych
kaplicach kościoła: św. Romualda i św. Anny.
Dzięki temu ołtarze w tych dwóch kaplicach są najlepiej zachowanymi elementami
wyposażenia wigierskiej świątyni. W okresie powojennym stopniowo poddawano
konserwacji i częściowo rekonstruowano
kolejne elementy wyposażenia. Niestety, popełniono przy tym sporo błędów i niekonsekwencji21, o których będzie mowa przy analizie kolejnych ołtarzy.
Pokamedulski kościół w Wigrach jest orientowany, jednonawowy, z rzędami
kaplic po obu stronach nawy, połączonych ze sobą niskimi przejściami (il. 1). Zanim
przystąpię do analizy ołtarzy w kaplicach, chciałbym poświęcić kilka zdań niezachowanym ołtarzom przytęczowym, o wezwaniach św. Barbary i św. Scholastyki22. Ich
boczne partie widać na zamieszczonej w artykule Karola Hoffmana fotografii ołtarza
głównego (il. 2)23. Można na tej podstawie stwierdzić, że dwie nastawy były analogiczne do siebie, architektoniczne, jednokondygnacyjne z wysokim cokołem i rozbudowanym ornamentalnym zwieńczeniem. Belkowanie podtrzymywały po dwie
kolumny z każdej strony ołtarza, z których zewnętrzne były nieco cofnięte. Przed
19 Maroszek 2014, s. 149–152.
20 Kunkel 2004, s. 27.
21 Ambrosiewicz 1999.
22 W aktach wizytacji raz pojawia się także wezwanie św. Klary, sądzę jednak, że była to pomyłka. Dla kamedułów, wywodzących się od benedyktynów, znacznie bardziej logiczne było (występujące częściej w źródłach) wezwanie św. Scholastyki, której ołtarz sąsiadował w dodatku z ołtarzem jej brata, św. Benedykta.
23 Hoffman 1901, s. 205.
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3. Wigry, elementy

pochodzące
najprawdopodobniej
z ołtarzy przytęczowych;
fot. M. Jakubowski, 2016

kolumnami stały figury świętych, a zwieńczenie ożywiały putta. Najprawdopodobniej
elementy pochodzące z tych właśnie drewnianych ołtarzy są do dziś przechowywane
w pomieszczeniu nad zakrystią wigierskiego kościoła (il. 3)24. Są wśród nich dwie pary
anielskich główek i skrzydeł wśród chmur, z których jedna ma jeszcze zachowane
flankujące ją ceownice. Można przypuszczać, że znajdowały się one ponad centralnymi
obrazami, na osi ołtarzy. Zachowały się także trzy putta, jedno złocone skrzydełko, trzy
kapitele, sześć rocaille’owo-roślinnych partii ornamentalnych (zapewne pochodzących
ze zwieńczenia lub uszaków ołtarza) oraz palmeta, mogąca być częścią zwieńczenia.
Niestety, wobec fragmentaryczności i niskiej jakości historycznej fotografii nie da się
powiedzieć nic pewnego o umiejscowieniu tych detali i są to z konieczności spekulacje.
W najbliższej prezbiterium kaplicy po południowej stronie kościoła znajduje się
ołtarz św. Romualda (il. 4–5). Architektoniczna nastawa wypełnia całą południową
24 Za ich udostępnienie serdecznie dziękuję wigierskiemu proboszczowi ks. Dariuszowi Rogińskiemu oraz
kościelnemu panu Krzysztofowi Milewskiemu.
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4. Wigry, ołtarz św.
Romualda; fot. 1919,
IS PAN, 9512

ścianę kaplicy, obejmując również umieszczone w niej okno. Wyginające się ku
bocznym ścianom kaplicy boczne partie ołtarza oraz wysunięte do przodu kolumny
i odcinki belkowania potęgują wrażenie przestrzennej głębi. Centralne pole zwieńczenia wypełnia okno, na którego tle ustawiona jest figura Marii. Boczne partie zwieńczenia tworzą wiązki pilastrów-spływów.
Zasadnicza część architektoniczna i figury aniołków wykonane są z barwionego
stiuku, na który nałożony jest ornament ze złoconego drewna, natomiast cokół i trzony
kolumn pokrywają ceramiczne płyty (niesłusznie określane w literaturze mianem
majoliki25). Z obserwacji zespołu pod kierownictwem Oskara Sosnowskiego wynika,
że ornament na kaflach też był pierwotnie złocony26. Kafle utrzymane są w tonacji
szaro-niebieskiej, jedynie gzymsy i krawędzie ścianek kolumn ustawionych w ołtarzu
są granatowe.
Ołtarz św. Romualda to jedyne dzieło w Wigrach, którego data powstania i twórcy
są nam znani (zob. Aneks). Kontrakt zawarty w Boże Narodzenie 1760 r. dotyczył
ukończenia ołtarza. W chwili, gdy do pracy zabierali się wymienieni w umowie

5. Wigry, ołtarz

św. Romualda;
fot. M. Jakubowski,
2015
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25 Por. Słownik 2011, s. 245.
26 Sosnowski 1926, ryc. 13.
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Christian i Joseph Riedlowie, była już wykonana zasadnicza struktura architektoniczna
nastawy, łącznie z jej artykulacją pionową, o czym świadczy czwarty punkt kontraktu,
mówiący o poprawianiu (zatem już istniejących) pilastrów. Była już także wykonana
ceramiczna („farfurowa”) okładzina cokołu i kolumn, skoro wykonawcy mieli „pozacierać fugi” między „farfurami” (punkt ósmy). Na osadzenie czekały także figury
biskupów, niestety niewymienionych w kontrakcie z imienia (punkt szósty). Pierwszy
etap prac, wykonany przez nieznany warsztat (lub warsztaty), musiał zatem przypaść
na bliżej nieokreślony okres przed świętami Bożego Narodzenia 1760 r. Z kolei
działalność Riedlów przypadła najprawdopodobniej na rok 1761. Sam kontrakt nie
jest wprawdzie pewnym dowodem na wykonanie przez nich zlecenia, jednak forma
ołtarza odpowiada określonej w dokumencie, można zatem założyć, że ojciec i syn
wywiązali się z umowy. Z kontraktu wynika, że ich dziełem była mensa (zastąpiona
dziś współczesną), kapitele, gloria wokół okna z figurą Marii, rama centralnego obrazu
i pozostałe partie ornamentalne. Można przypuszczać, że także oni wykonali motywy
rocaille ponad przejściami w ścianach bocznych kaplicy. Kontrakt wspomina ponadto
o zatrudnionym przez klasztor szlifierzu. Do ukończenia ołtarza niezbędni byli jeszcze
pozłotnik i malarz, który wykonał obraz św. Romualda. Niestety, o żadnym z tych
twórców nie mamy informacji.
Christian i Joseph Riedlowie nie są notowani w słownikach artystów działających
na terenie Rzeczypospolitej. Jedyny znany artysta o zbliżonym nazwisku to Joannes
Christianus Rydel27, obywatel Wilna, o którym wiemy, że w 1762 r. „poparł starania
Pasqualina Gamella, włoskiego rzemieślnika, o obywatelstwo Wilna”28. Joannes
Christianus Rydel był malarzem, a nie snycerzem, ponadto nic nie wiadomo na temat
jego twórczości artystycznej. Trudno byłoby zatem identyfikować go z wigierskim
Christianem Riedlem.
Poza wigierską nie są znane żadne inne prace Riedlów. Nic więcej poza informacjami zawartymi w kontrakcie o nich nie wiadomo. Mogli pochodzić z krajów niemieckich. Możliwe, że byli członkami znanej rodziny tego nazwiska, czynnej wtedy
m.in. w Saksonii29. Wobec bardzo wówczas ożywionych kontaktów artystycznych
Rzeczypospolitej z Saksonią30 tamtejsze pochodzenie artystów jest całkiem prawdopodobne, nie sposób jednak tej hipotezy oprzeć na żadnych poważniejszych przesłankach.
Ołtarz jest obecnie pozbawiony kilku elementów. Od I wojny światowej brakuje
obrazów z przedstawieniem św. Romualda w głównej kondygnacji i św. Piusa poniżej
okna, a także stiukowych figur. W raporcie konserwatorskim z 1919 r. napisano: „Ołtarz
św. Romualda, majolikowy (od południa) prawie cały, oryginalny, wykładany rokokowemi kaflami. Dwie tylko figury stiukowe wciągnięte do kompozycji ołtarzowej
mocno uszkodzone”31. Natomiast dopiero po II wojnie światowej z ołtarza zniknęło,
27 W przeciwieństwie do podpisów, w samym tekście wigierskiego kontraktu również występuje pisownia
„Rydel”.
28 Bernatowicz 2013, s. 360.
29 Allgemeines Lexikon 1934, s. 315–320; Allgemeines Künstlerlexikon 2000, s. 384.
30 Hentschel 1967; Pod jedną koroną 1997.
31 Za: Maroszek 2014, s. 151.
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widoczne jeszcze na zdjęciach z lat czterdziestych, tabernakulum o rokokowym
ornamencie i formach odpowiadających całości ołtarza. Centralną część tabernakulum
stanowiła nisza ujęta po bokach przez spływy wolutowe i zamknięta od góry dwoma
odcinkami pofalowanego gzymsu (il. 4)32.
W 2001 r. dokonano konserwacji dwóch wykonanych z drewna olchowego, złoconych i częściowo polichromowanych figur zakonników, które przez wiele lat leżały
niezabezpieczone na strychu wigierskiego kościoła. Po konserwacji i wykonaniu brakujących rąk zostały one ustawione w ołtarzu św. Romualda33. Dzięki fotografii sprzed
I wojny światowej można stwierdzić, że figury zakonników pochodzą z niezachowanego ołtarza św. Scholastyki34. Jedną z nich, stojącą dziś z prawej strony ołtarza (il. 5),
da się rozpoznać po układzie fałd szaty w ołtarzu z lewej strony historycznej fotografii
(il. 2). Współczesna rekonstrukcja układu rąk tej figury nie jest poprawna. Pierwotnie
lewa ręka była opuszczona, a prawa, uniesiona w górę, trzymała podłużny przedmiot
(zapewne miecz). Niestety, fotografia nie objęła całości ołtarza, nie wiadomo zatem,
jaki był pierwotny układ rąk drugiej figury.
Bardzo wyraźna jest zależność programu i rozmieszczenia przedstawień w wigierskim ołtarzu św. Romualda od jego odpowiednika z kościoła na krakowskich Bielanach,
wykonanego przez Johanna Eliasa Hoffmanna w latach 1731–1732, o którym to ołtarzu pisał Jacek Gajewski35. Z Bielan zaczerpnięte jest nie tylko usytuowanie ołtarza
w najbliższej od prezbiterium kaplicy po południowej stronie nawy oraz jego ideowe
powiązanie z przeciwległym ołtarzem św. Benedykta. Na bielańskich figurach wzorowano zapewne także wzmiankowane w kontrakcie na ukończenie wigierskiego ołtarza
„osoby biskupów”. Według Gajewskiego w ołtarzu św. Romualda w podkrakowskim
kościele kamedułów przedstawiono dwóch świętych biskupów związanych z początkami zakonu, czyli św. Brunona z Kwerfurtu i św. Piotra Damianiego, ważne postaci
Kościoła XI stulecia36. Bardzo możliwe, że w Wigrach były umieszczone rzeźby tych
samych świętych. Figura św. Brunona byłaby drugim, obok znajdującego się na ścianie
kaplicy malowidła ukazującego przybycie kamedułów do Wigier, przedstawieniem
wiążącym się z historią regionu. Bruno poniósł śmierć męczeńską podczas nawracania
pogańskich Jaćwingów, zamieszkujących dzisiejszą Suwalszczyznę. Analogiczne do
krakowskich Bielan jest także umiejscowienie figury Matki Bożej w zwieńczeniu ołtarza, na tle okna37. Współcześnie związek między tymi ołtarzami jest wtórnie wzmocniony, poprzez umieszczenie w centralnym polu ołtarza wigierskiego kopii obrazu
z ołtarza krakowskiego, przedstawiającego sen św. Romualda.
Najoryginalniejszą cechą ołtarza św. Romualda w Wigrach jest zastosowanie do
jego wykonania ceramiki. Z ceramicznych płyt wykonany jest cokół, wieńczący go
gzyms oraz para wielobocznych kolumn. Cokół obłożony jest dużymi, prostokątnymi
32 Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (dalej: IS PAN), 9512.
33 Archiwum Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach (dalej: ADWKZwS), 1133.
34 Hoffman 1901, s. 205.
35 Gajewski 1978, s. 255–265.
36 Gajewski 1978, s. 264–265.
37 Por. Gajewski 1978, s. 259–260, 264–265.
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płytami z ornamentem rocaille, zaś gzyms i trzony kolumn – z odpowiednio uformowanych kształtek.
W bazie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) wigierski ołtarz figuruje jako jedyna osiemnastowieczna nastawa, zachowana na terenie Polski w jej obecnych granicach, w której zastosowano elementy ceramiczne38. Dane NID mogą być
niepełne i nie można całkowicie wykluczyć, że ceramiki użyto jeszcze w jakimś innym
ołtarzu. Brak innych znanych przykładów wyraźnie jednak wskazuje, jak wyjątkowe
jest to rozwiązanie.
Zastosowanie ceramiki do wykonania ołtarza, nie licząc zupełnie odmiennej
tradycji azulejos z Półwyspu Iberyjskiego39, jest bardzo rzadko spotykane, a znane
realizacje stanowią odosobnione przypadki. Na terenie Rzeczypospolitej przykładem
znanym dzięki materiałom archiwalnym jest niezachowany siedemnastowieczny ołtarz
w kościele w Gołębiu „z gliny palony”, rozebrany przed wspominającą go wizytacją
z 1739 r.40. Przykładem odległym od Wigier, jednak również pokazującym możliwość
użycia ceramiki jako materiału wykorzystywanego do tworzenia elementów wyposażenia świątyń jest wyjątkowe porcelanowe tabernakulum w kaplicy św. Antoniego
w Schrezheim w Wirtembergii, wykonane dokładnie w tym samym czasie, co ołtarz
św. Romualda w Wigrach41.
Skoro nie wśród ołtarzy, to analogii do ceramicznych płyt w wigierskiej nastawie
należy poszukiwać wśród dzieł kształtowanych z elementów ceramicznych – pieców
czy przede wszystkim okładzin ścian wykonywanych z ceramicznych płytek. Niestety,
wciąż aktualne są słowa Marii Kwapieniowej sprzed ponad czterdziestu lat, która
stwierdziła iż: „zaznacza się wyraźna dysproporcja, zarówno ilościowa jak i jakościowa,
między płytkami wykładzinowymi i kaflami piecowymi”42. Pomimo tego, że w przeciwieństwie do płytek wykładzinowych, publikacji na temat kafli piecowych jest bardzo
wiele43, w polskiej literaturze nie spotkałem informacji o kaflach piecowych o formach
zdobniczych analogicznych do wigierskiego ołtarza. Rokokowe piece były zazwyczaj
bardziej obficie pokrywane ornamentem lub przedstawieniami figuralnymi bądź
roślinnymi44. Najbliższe wigierskim w organizacji powierzchni – puste pole centralne
z ornamentalną ramą – są kafle gdańskie, jak np. zachowane w tamtejszym Domu
Uphagena45 lub w Gabinecie Zielonym w pałacu w Nieborowie46. Kafle czy płyty
z Gdańska mogły trafić do Wigier, skoro sprowadzano je na znacznie dalsze wschodnie

38 Narodowy Instytut Dziedzictwa (dalej: NID), SUX 000 000 431.
39 Pais et al. 2007.
40 Michalczuk 1969, s. 168; Kujawska 2011, s. 6.
41 Hamm 2010, s. 158 i ryc. 159 na s. 132.
42 Kwapieniowa 1971, s. 216.
43 M.in. Dąbrowska 1987. Zob. bibliografię na stronie: http://www.kafle.iaepan.edu.pl/index.php/bibligrafia/
(dostęp: 8 VII 2015).
44 Zob. np. Fekecz-Tomaszewska 2010; Granek 2010; Uziembło 2010.
45 Pospieszna 2007; Barylewska-Szymańska 2010.
46 http://www.nieborow.art.pl/wizyta/zwiedzanie-palacu/i-pietro/gabinet-zielony/ (dostęp: 3 VIII 2015).
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tereny Rzeczypospolitej47. Jednak rama w kaflach piecowych ma zawsze charakter
liniowy, a w wigierskich płytkach tworzą ją formy rocaille’owe, bardziej zbliżone
do stosowanych w ówczesnych drewnianych meblach48 niż kaflach pieców. Bardzo
podobny ornament zdobi cokół drewnianego ołtarza św. Kazimierza w wigierskim
kościele (por. il. 5 i 7). Nie wiadomo, który z ołtarzy powstał wcześniej, widoczne jest
jednak dążenie do powiązania stylistycznego dwóch dzieł wykonanych w podobnym
czasie w tym samym kościele, ale w odmiennych technikach.
Wspomniany ołtarz św. Kazimierza (il. 6–7) znajduje się w najbliższej wejścia do
wigierskiego kościoła kaplicy, po południowej stronie nawy. Obok ołtarza głównego
jest to jedyna w świątyni nastawa drewniana, wykonana z drewna lipowego49. Ołtarz
jest dwukondygnacyjny, na wysokim cokole i ze zwieńczeniem, obejmującym również okno. O charakterze całej struktury decydują partie boczne, a zwłaszcza wieńczące
je belkowanie. Znajdują się tam po dwie kolumny, z których zewnętrzna jest nieco
wysunięta do przodu, natomiast wewnętrzna – wyższa, co nadaje ołtarzowi głębię
i dynamizm. Najbardziej dynamicznym elementem dzieła są oparte na kolumnach
odcinki profilowanego belkowania o płynnej, plastycznej linii. Ponad kolumnami
belkowanie jest ostro wywinięte do przodu i ku górze oraz wzbogacone ornamentem,
podobnie jak wysunięte partie cokołu. W drugiej kondygnacji ponad wewnętrznymi
kolumnami znajdują się pilastry, do których przylegają wywijające się na końcach
spływy, schodzące nad zewnętrzne kolumny. Po bokach centralnie umieszczonej glorii
znajdują się dwa putta, siedzące na plastycznie uformowanych cokołach, które jakby
wyrastają z wewnętrznych krawędzi opisanych wyżej odcinków pofalowanego belkowania. Powyżej mieści się zamknięte odcinkowo okno, ujęte w ramę niczym obraz.
Okno flankują dynamiczne, wysuwające się do przodu spływy, pokryte ornamentem
rocaille’owo-roślinnym.
Obecny wygląd ołtarza zasadniczo odpowiada stanowi sprzed zniszczeń wojen
światowych i jest efektem konserwacji, przeprowadzonej w latach 1968–197150.
Konserwatorskim konstruktem jest środkowa część cokołu z mensą i antepedium.
W glorii w górnej kondygnacji znajduje się dziś, wykonane z inicjatywy ówczesnego
zastępcy konserwatora wojewódzkiego, inż. arch. Władysława Paszkowskiego, Oko
Opatrzności51, tymczasem z fotografii oraz rysunku pomiarowego z lat międzywojennych wynika, że widniała tam wielkoksiążęca mitra52, znacznie bardziej odpowiadająca
wezwaniu ołtarza (por. il. 6 i 7). Decyzja konserwatorów jest tym bardziej niezrozumiała,
że mitra zachowała się w dobrym stanie i do dziś znajduje się w kościelnym magazynie.
Nie jest natomiast znane pierwotne rozmieszczenie rzeźb figuralnych. Figury dwóch
królów z drewna lipowego o zrekonstruowanej polichromii53 znajdują się dziś w samej
47 Pospieszna 2007, s. 165–166.
48 Disertori et al. 1996, s. 218–221, 247–251.
49 ADWKZwS, 314, s. 2.
50 ADWKZwS, 313, 314.
51 ADWKZwS, 314, s. 3.
52 Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej (dalej: ZAP PW), 13548; IS PAN, 9504.
53 ADWKZwS, 313, s. 1–4.
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nastawie, natomiast na ścianach bocznych kaplicy, po konserwacji w 2002 r. (z hipo- 6. Wigry, ołtarz
Kazimierza, pomiar
tetycznym odtworzeniem niezachowanych rąk) umieszczono utrzymane w tonacji św.
z lat 20. XX w.;
biało-złotej figury dwóch królowych z drewna olchowego (il. 7)54. Inne wymiary fot. ZAP PW, 13548
i odmienna kolorystyka wskazują, że figury królowych najprawdopodobniej pochodzą
7. Wigry, ołtarz
z innego miejsca niż figury królów, konsekwentnie łączone z ołtarzem św. Kazimierza. św. Kazimierza;
fot. M. Jakubowski,
Królowych nie widać jednak na żadnej z archiwalnych fotografii wigierskich ołtarzy.
2015
Charakterystyczne spływy ujmujące okno w ołtarzu św. Kazimierza przypominają
rozwiązanie zastosowane w dwóch innych drewnianych rokokowych nastawach,
znajdujących się na Suwalszczyźnie – w ołtarzach głównych kościołów parafialnych
w Jeleniewie i Wiżajnach, gdzie w ten sposób ukształtowane są partie boczne głównych kondygnacji dzieł (il. 7–9). Z kolei formy spływów ujmujących glorię ołtarza św.
Kazimierza bliskie są zastosowanym w zwieńczeniach ołtarzy w Jeleniewie i Wiżajnach.
Obie, bardzo do siebie podobne nastawy w Jeleniewie i Wiżajnach, przeszły niedawno
54 ADWKZwS, 1863, 1864.

347

8. Jeleniewo,
ołtarz główny;
fot. M. Jakubowski,
2016

konserwację (odpowiednio w 2013 i w latach
2004–2005), podczas której przywrócono im
pierwotną barwę kości słoniowej ze złoceniami
(w Wiżajnach także ze srebrzeniami)55. Ołtarz
jeleniewski wykonany jest z drewna świerkowego, wiżański – z sosnowego, a ornamenty
w obu – z lipiny. Związek między ołtarzami
w Wigrach i w Jeleniewie jest bardzo prawdopodobny w świetle danych archiwalnych.
Dzisiejszy kościół w Jeleniewie powstał
w 1878 r.56, jednak przeniesiono doń część wyposażenia ze starszej budowli. Obecny ołtarz znajdował się w Jeleniewie na pewno już w 1844 r.,
gdy został opisany następująco: „Wielki ołtarz
snycerskiej roboty elastycznie białym kolorem
pomalowany, gzymsy i sztukaterie jego są
pozłacane, jak niemniej i cymborium; w nim
są obraz Serca Jezusowego w górze, w dolnej
kondygnacyi figura ukrzyżowanego Chrystusa,
aniołków sześć […]”. Dalej w tekście mowa jest
także o ołtarzach bocznych (niezachowanych).
A następnie: „Wszystkie te 3 ołtarze są nabyte
z kościoła starego suwalskiego”57. Informację tę
uzupełnia jeszcze tekst wizytacji z 1819 r., gdzie
padają słowa: „[Ołtarze] staraniem, a po części
kosztem teraźniejszego plebana nabyte. To jest
1o wielki ołtarz snycerskiej roboty i wyzłacany, w którym figura Pana Jezusa ukrzyżowanego, a w górze obraz Serca Jezusowego”58. Z innych partii dokumentu wiadomo,
że proboszczem jeleniewskim był wówczas ks. Stanisław Strzałkowski, który objął to
stanowisko w roku 181659. Ołtarz trafił zatem do Jeleniewa między rokiem 1816 a 1819.
Chronologia losów świątyni w Suwałkach pozwala przyjąć, że przeniesienie ołtarzy
nastąpiło najprawdopodobniej w roku 1819. W 1818 r. stary, drewniany kościół pw. św.
Krzyża w Suwałkach został poważnie uszkodzony przez burzę. Dokonano w nim prowizorycznych napraw, ale już w 1819 r. zapadła decyzja o budowie nowego, murowanego kościoła pw. św. Aleksandra. Prace ruszyły w 1820 r. i już na przełomie 1822 i 1823 r.
mury były gotowe. Stary kościół ostatecznie przestał być używany w 1829 r., a w 1834
rozebrano go60. W 1816 r. opisany został ołtarz główny starego kościoła w Suwałkach:
55 ADWKZwS, 4375 i 2446.
56 ADŁ AP, 169, s. 2.
57 ADŁ AP, 167, s. 41.
58 ADŁ AP, 168, s. 3–4.
59 ADŁ AP, 166.
60 Matusiewicz 2012, s. 27.
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„Wielki ołtarz z obrazem Pana Jezusa ukrzyżowanego, przedniej snycerskiej roboty, biało
z wyzłoceniem gzymsów malowany; w górze zaś
obraz św. Anny”61. Analogicznie przedstawiono
jego wygląd już w roku 180262. Opis ten pasuje
do ołtarza w Jeleniewie. Zmieniono jedynie
przedstawienie w górnym obrazie.
Pochodzenie znajdującego się w Jeleniewie
ołtarza z Suwałk jest o tyle ważne, że Suwałki
były miastem należącym do kamedułów wigierskich, a tamtejszy kościół był jednym z dwóch
wzniesionych przez zakonników dla ich poddanych. Wydaje się zatem bardzo prawdopodobne,
że ołtarz główny dla kościoła w Suwałkach został
wykonany przez ten sam warsztat, który zrobił
jeden z ołtarzy w Wigrach.
Ołtarz główny w kościele w Wiżajnach
jest bardzo podobny do znajdującego się
w Jeleniewie (il. 8–9). Jego forma jest zasadniczo
analogiczna, a jedyną istotniejszą różnicą jest
wzbogacenie ołtarza wiżańskiego o parę kolumn,
ujmujących centralnie umieszczony obraz, co
zmienia proporcje całości. Można zatem hipotetycznie uznać tę nastawę za trzecie dzieło
warsztatu snycerskiego działającego na terenie
dzisiejszej Suwalszczyzny w dobie rokoka.
Ołtarz w Wiżajnach nie jest jednak w żaden
sposób związany z wigierskimi kamedułami.
W roku 1822 stwierdzono, że wielu sprzętów w Wiżajnach nie ma, gdyż kościół nie
istnieje63. Po pożarze ocalały ołtarz przechowywano na plebanii64. Skoro omawiany
ołtarz główny jest dziś jedynym, który powstał przed 1822 rokiem, można założyć,
że to właśnie on znajdował się wówczas na plebanii. Nowy, murowany kościół
wzniesiono w latach 1823–1825, jak podano w roku 182765. W zachowanych aktach
wizytacji66 nigdzie nie pojawia się wzmianka o wykonaniu nowego ołtarza głównego
lub jego zakupie, można zatem przyjąć, że był to cały czas ten sam ołtarz, o którym
pisano po raz pierwszy w 1797 r. Ówczesny kościół powstał „kosztem JWJM Pani Róży
z Platerów Strutyńskiej, starościny sejwejskiej i wiżańskiej”. Znajdowało się w nim:

9. Wiżajny,
ołtarz główny;
fot. M. Jakubowski,
2014

61 ADŁ AP, 518, s. 63.
62 ADŁ AP, 518, s. 33.
63 ADŁ AP, 604, s. 87.
64 Ibidem, s. 85.
65 Ibidem, s. 117.
66 W łomżyńskim archiwum są akta dotyczące Wiżajn z lat: 1797, 1806, 1822, 1827, 1845, 1866, 1867, 1873 i 1898.
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10. Jeleniewo, ambona-konfesjonał;
fot. M. Jakubowski, 2016

11. Jeleniewo, konfesjonał;
fot. M. Jakubowski, 2016

„Ołtarzów cztery, z których dwa, to jest jeden wielki, a drugi w Kaplicy
Brackiej, częścią tejże JW. Starościny expensem, częścią Bractwa są kupione
w Sejnach”67. Starościna Strutyńska (zm. 1793)68 jest znana jako fundatorka
rozbudowy kościoła dominikańskiego w Sejnach, podczas której powstała
efektowna dwuwieżowa fasada i zespół nowego wyposażenia świątyni69.
Inny materiał (drewno w Wiżajnach, a stiuk w Sejnach) oraz odmienny
ornament raczej nie pozwalają powiązać tych dzieł ze sobą warsztatowo.
Wzmianka o kupnie ołtarzy w Sejnach jest jednak cenną informacją odnośnie do ich pochodzenia.
Wracając do Jeleniewa, w tamtejszym kościele znajdują się, poza ołtarzem, dwa inne rokokowe dzieła. Jest to para drewnianych konfesjonałów,
z których jeden połączony jest z amboną (il. 10–11). Oba uformowane
są analogicznie do siebie i zwieńczone identycznymi baldachimami
o wielokrotnie wyłamanym belkowaniu. Koszowi ambony ponad jednym z konfesjonałów odpowiada umieszczona nad drugim z nich figura
św. Piotra z kluczami, stojącego na skale. W roku 2015 obie prace przeszły
konserwację70.
Ambona-konfesjonał i konfesjonał ze św. Piotrem po raz pierwszy
w Jeleniewie opisane zostały w roku 1844: „Po obydwóch stronach tego
ołtarza znajduje się po jednym konfesjonale snycerskiej roboty, które
stanowią niejako skrzydła wielkiego ołtarza; na jednym z nich mieści się
ambona, na drugim figura Piotra Śgo. Obydwóch kapitele wznoszą się
ponad sufit, ich gzymsy i sztukaterie są pozłacane, pomalowanie takież
jak wielkiego ołtarza [tzn. na biało]”71. Dwa lata później uzupełniono ten
opis o informację, że figura św. Piotra stoi „na wyobrażeniu skały”72. Nie
można mieć zatem wątpliwości, że już wówczas w Jeleniewie znajdowały
się te same obiekty, co obecnie. Brak jednak wzmianek o nich w starszych
wizytacjach. W 1807 r. pojawia się jedynie informacja o drewnianej ambonie, na którą wchodziło się po stopniach z zakrystii73.
Wacław Kochanowski przypuszczał, że jeleniewska ambona na konfesjonale pochodzi z kościoła kamedułów w Wigrach74. Opierał się tu na
wzmiance prasowej o Wigrach z 1903 r., która brzmi następująco: „Pod
skromną ale niezwykłą amboną umieszczono konfesyonał z wygodnemi i szerokiemi występami dla penitentów”75. Przypuszczenie to jest
67 ADŁ AP, 604, s. 19.
68 Szwaciński 2006–2007.
69 Kłapkowski 1939.
70 ADWKZwS, 4696.
71 ADŁ AP, 167, s. 41.
72 ADŁ AP, 166.
73 ADŁ AP, 166.
74 Kochanowski 1965, s. 154.
75 Hoffman 1903, s. 8.
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niewątpliwie mylne. Kochanowski dał się zwieść oryginalności połączenia ambony
z konfesjonałem i założył, że był to ten sam obiekt. Tymczasem to rozwiązanie jest oryginalne dzisiaj, ale w przeszłości wcale takim nie było. Ograniczając się tylko do najbliższych okolic, takie struktury istniały na przełomie XVIII i XIX w. w Magdalenowie76,
w Suwałkach77 i w Wiżajnach78. Z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego można
jeszcze przywołać szczególnie efektowne połączenie ambony z konfesjonałem w wileńskim kościele pw. św. Ducha79, następnie w kościele pobernardyńskim w Iwiu (obecnie,
niestety, wtórnie rozdzielone), a także zachowane w Gudogajach i Horodnikach oraz
niezachowane w Dudach i Hnieźnie80. Można przyjąć, że do Wigier ambona-konfesjonał trafiła z Magdalenowa. Znajdował się tam kościół parafialny dla mieszkańców
okolic Wigier, z którego nabożeństwa przeniesiono do kościoła pokamedulskiego.
Kościół w Magdalenowie został rozebrany w 1842 r.81 i logiczne jest założenie, że część
jego wyposażenia znalazła się w Wigrach, gdzie zapewne uległa zniszczeniu podczas
I wojny światowej.
Konfesjonały i ambona znajdujące się dziś w Jeleniewie, podobnie jak omówiony
powyżej ołtarz główny, pochodzą najprawdopodobniej z pierwotnego kościoła
w Suwałkach, o którym pisali Andrzej Matusiewicz i Tomasz Naruszewicz82. Na takie
ich pochodzenie wskazuje opis z 1802 r., odpowiadający dokumentacji jeleniewskiej
z lat 40. XIX w. oraz współczesnemu wyglądowi omawianych dzieł: „Tamże na rogu
ambona biało z wyzłoceniem gzymsów malowana, pod spodem konfesjonał do słuchania spowiedzi, na drugim prawym rogu takoż konfesjonał na wierzchu strukturą snycerską Śty Piotr postawiony. Biało z wyzłoceniem malowany”83. Pierwotną lokalizację
omawianej grupy dzieł wewnątrz suwalskiego kościoła widać na zachowanym rzucie
tej budowli84. Ołtarz stał w głębi trójbocznie zamkniętego prezbiterium, niedosunięty
do samej ściany. Ambona-konfesjonał i konfesjonał stały naprzeciw siebie w arkadzie
tęczowej, ambona po lewej stronie kościoła, a konfesjonał po prawej.
Po tym obszernym ekskursie, skoncentrowanym na pochodzącym z kamedulskich
Suwałk wyposażeniu kościoła w Jeleniewie, pora powrócić do Wigier. W środkowych
kaplicach po obu stronach nawy klasztornej świątyni znajdują się ukształtowane analogicznie do siebie dwa ołtarze. Ołtarz po stronie północnej nosi wezwanie św. Michała
(il. 12), a jego odpowiednik po stronie południowej zwany był niegdyś ołtarzem św.
Anny, a dziś – Bożego Narodzenia (il. 13). Są to dzieła niearchitektoniczne, symetryczne,
o płynnych, plastycznych liniach. Malowniczy efekt tworzą zwłaszcza fantazyjnie
ukształtowane krawędzie boczne, wyginające się ku przodowi, złożone z sekwencji
76 ADŁ AP, 583, s. 83.
77 ADŁ AP, 518, s. 33.
78 ADŁ AP, 604, s. 19.
79 Karpowicz 2011b, s. 412; 2012, s. 91–92.
80 Kałamajska-Saeed 2011, s. 65–66, 75.
81 Majewski 1999, s. 243.
82 Matusiewicz 2012, s. 26–28; Naruszewicz 2012, s. 11–13.
83 ADŁ AP, 518, s. 33.
84 APS, 194, k. 17; Suwałki 2005, s. 102.
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wolut, wypukłości i wklęśnięć. Po bokach ołtarzy znajdowały się figury aniołów, obecnie zachowane tylko w ołtarzu św. Anny85. W zwieńczeniu tego ołtarza przedstawiono
leżące w żłóbku Dzieciątko, które adorują wół i osioł w otoczeniu wieńca chmur
i promieni. Na samym szczycie ołtarza, na tle okna, znajdują się trzy korony, będące
nawiązaniem do pokłonu Trzech Króli. Natomiast w ołtarzu św. Michała zwieńczenie
(zrekonstruowane) wypełnia przedstawienie Baranka Bożego w otoczeniu chmur,
promieni i anielskich główek, a cały ołtarz wieńczą trzy wazy, ustawione analogicznie względem koron w ołtarzu Bożego Narodzenia. W ołtarzu św. Anny zachowało
się także zintegrowane z nastawą tabernakulum. Oba ołtarze przeszły konserwację
w latach 50. XX w.86 Obraz w ołtarzu św. Michała jest kopią dzieła znajdującego się tu
przed I wojną światową, wykonaną na podstawie zachowanej fotografii87.
W najbliższej wejścia do kościoła kaplicy po północnej stronie znajduje się ołtarz
św. Piotra (il. 14). Jego dość prostą architektoniczną strukturę dynamizuje zwieńczenie,
przypominające kartusz o wklęsło-wypukłych krawędziach, wypełniony kompozycją
z promieni i chmur, stanowiącą tło dla ażurowej korony, którą trzymają dwa jakby
wyrastające z plastycznych cokołów anioły.
W omówionej grupie ołtarzy zastosowano rozwiązania często spotykane w dziełach
zaliczanych do tzw. baroku wileńskiego – nurtu w architekturze i wyposażeniu wnętrz,
charakterystycznego dla regionu artystycznego, którego centrum stanowiło Wilno
(obejmującego zasadniczo Wielkie Księstwo Litewskie wraz z Inflantami Polskimi),
w okresie od lat 40. do 70. XVIII w. Tradycyjnie określa się ten nurt mianem baroku
wileńskiego, jednak stosowane rozwiązania formalne są bliższe rokoku, co wiąże się
z szerszym zamętem terminologicznym88. Badania nad barokiem wileńskim trwają
już od kilkudziesięciu lat i powstało na jego temat wiele publikacji89, nadal jednak nie
została w pełni wyjaśniona geneza tego zjawiska ani nie dokonano kompleksowej
inwentaryzacji dzieł, wciąż w większości anonimowych. Przyjmuje się, że barok wileński w znacznej mierze wywodzi się ze sztuki południowoniemieckiej pierwszej połowy
XVIII w., co kwestionuje (jednak bez przesłanek źródłowych) Mariusz Karpowicz,
wiążący go ze sztuką północnowłoską90. Sztuka południowoniemiecka91 była znana
w Rzeczypospolitej przede wszystkim za pośrednictwem tzw. rycin ornamentalnych92.
W Wigrach z rozwiązaniami inspirowanymi rycinami kojarzy się zwłaszcza para ołtarzy św. Anny i św. Michała (il. 12–13). Nie są jednak znane konkretne wzory dla formy
tych nastaw, można raczej mówić o ogólnie zbliżonym podejściu do kształtowania
dzieł. Natomiast plastycznie ukształtowane belkowanie ołtarza św. Kazimierza (il. 7)
85 IS PAN, 5256.
86 NID, SUX 000 000 423 i SUX 000 000 430.
87 IS PAN, 5256.
88 Białostocki 1970.
89 M.in. Lorentz 1937; Morelowski 1940; Aleksandravičiūtė 2005; Vitkauskienė 2005; Kowalczyk 2005 i 2011;
Baranowski 2011; Karpowicz 2011b i 2012; Materiały 2003–2015.
90 Karpowicz 2011b i 2012.
91 M.in. Schütz 2000; Reuter 2002; Hamm 2010.
92 Betlej 2003 i 2014.
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wykazuje pewne podobieństwo do rozwiązań znanych z rycin Christiana Friedricha
Rudolpha93 i Franza Xavera Habermanna94.
Barwiony stiuk, którego użyto do wykonania większości wigierskich ołtarzy, był
w XVIII w. bardzo często wykorzystywany do tworzenia elementów wyposażenia
świątyń wileńskich. Popularność ołtarzy stiukowych w Wilnie wiązała się z wymianą
wyposażeń kościelnych, po serii pożarów w pierwszej połowie XVIII w., na wykonane z niepalnych materiałów i dzięki temu bardziej trwałe95. Dodatkową zaletą tego
materiału było również to, że barwiony stiuk, określany w źródłach jako „fałszmarmur”

12. Wigry, ołtarz
św. Michała;
fot. M. Jakubowski,
2014
13. Wigry, ołtarz

św. Anny;
fot. M. Jakubowski,
2014

93 C.F. Rudolph, ryt. J.G. Thelott, wyd. J. Wolff, Altar, Blatt aus einer Folge von Altären mit Rocaille, http://
sammlung.mak.at/search?q=augsburg&fq=string_collection_de-DE%3A%22Ornamentstichsammlung
%22&start=188&rows=1 (dostęp: 19 II 2016).
94 F.X. Habermann, wyd. J.G. Hertel, Grund- und Aufriß eines Altares, Blatt aus einer Folge von Altären,
http://sammlung.mak.at/search?q=augsburg&fq=string_collection_de-DE%3A%22Ornamentstichsammlung%22&start=931&rows=1 (dostęp: 19 II 2016).
95 Paszenda 2000.
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14. Wigry,
ołtarz św. Piotra;
fot. M. Jakubowski,
2014

(niem. Marmorarth) (zob. Aneks, pkt 1) pozwalał skutecznie imitować marmur w rejonach pozbawionych
tego kamienia, a także umożliwiał tworzenie bardziej
płynnych, fantazyjnych form, które trudno byłoby
wykuć w marmurze prawdziwym. Był tym samym
idealnym materiałem dla dynamicznych i złożonych
kompozycji małej architektury doby rokoka96.
Bardzo częstym rozwiązaniem, spotykanym
w wielu regionach Europy w drugiej połowie
XVIII w.97, ale też chętnie stosowanym w rokokowych
ołtarzach wileńskich, było włączanie okna w ich strukturę architektoniczną. W Wielkim Księstwie Litewskim
najczęściej stosowano to rozwiązanie w jednej lub kilku
nastawach bocznych, ale motyw ten wprowadzany
był także do ołtarzy głównych. Okna umieszczone
w zwieńczeniach wileńskich ołtarzy zostały zastosowane
w kościołach pw. św. Ducha, Wszystkich Świętych,
św. Kazimierza, Wniebowstąpienia Pańskiego i św.
Stefana98. Poza Wilnem podobne rozwiązania można
przykładowo przywołać z kościołów franciszkanów
w Iwieńcu i Drohiczynie czy nieodległego od Wigier
kościoła dominikanów w Liszkowie. Szczególnym
przypadkiem jest Sobór Sofijski w Połocku, gdzie okno
zastąpiło obraz, wypełniając centralne pola ołtarzy
w dwóch kaplicach. Wigierskie ołtarze św. Romualda
(il. 5) i św. Kazimierza (il. 7), a także nieopisany jeszcze
późniejszy ołtarz św. Benedykta (il. 16), wpisują się w tę
grupę realizacji.
Innym typowym dla baroku wileńskiego zabiegiem, stosowanym w dziełach
zarówno „małej”, jak i monumentalnej architektury, jest wielokrotne wygięcie i pofalowanie belkowania. Takie rozwiązania spotykamy w niemal wszystkich ołtarzach
z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego z trzeciej ćwierci XVIII stulecia. Najbardziej
efektowne, ostre formy zyskały belkowania w ołtarzu głównym w kościele pw. św.
Rafała w Wilnie, w ołtarzach bocznych bliskiego względem Wigier kościoła dominikanów w Sejnach oraz we wspomnianym już Soborze Sofijskim w Połocku. W dziełach związanych z kamedułami wigierskimi wyróżnia się przede wszystkim belkowanie
ołtarza św. Kazimierza (il. 7), a następnie w ołtarzu św. Romualda w Wigrach (il. 5)
oraz w baldachimach ponad pochodzącymi z Suwałk konfesjonałami w Jeleniewie
(il. 10–11).

96 Reuter 2002, s. 181–185.
97 Np. Sulewska 2013, s. 271–272.
98 Vitkauskienė 2005.
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Rozwiązania wileńskie przypominają pilastry przekształcające się w spływy,
umieszczone w zwieńczeniu ołtarza św. Romualda (il. 5), a także podobne rozwiązania
w ołtarzu św. Kazimierza w Wigrach (il. 7) oraz w ołtarzach w Jeleniewie i Wiżajnach
(il. 8–9). Takie „niejednoznaczne formy” widzimy w wielu ołtarzach powstałych
w wileńskim środowisku artystycznym, a najciekawsze przykłady znajdziemy w Wilnie
w ołtarzu głównym w kościele pw. św. Teresy oraz w zespole ołtarzy w kościele pw.
św. Ducha99.
Na zakończenie należy jeszcze wspomnieć o ołtarzu ostatniej z wigierskich kaplic.
Ołtarz św. Benedykta (il. 15–16) znajduje się w najbliższej prezbiterium kaplicy po
północnej stronie kościoła, ideowo łącząc się z przeciwległym ołtarzem św. Romualda.
Jest to dość monumentalna struktura z barwionego stiuku, wypełniająca całą ścianę
kaplicy, łącznie z oknem i podłuczem nadokiennej arkady. Umieszczone na centralnej osi obraz, glorię promienistą (niezachowaną, zob. il. 15100) i okno ujęto parami
kolumn z odcinkami rozbudowanego belkowania. Całości kompozycji dopełniają
rzeźby, konserwowane i uzupełnione w latach 1975–1976, wykonane w narzucie

15. Wigry, ołtarz św.

Benedykta; fot. przed
1915, IS PAN, 5255

16. Wigry, ołtarz

św. Benedykta;
fot. M. Jakubowski,
2015

99 Vitkauskienė 2005, s. 124–128.
100 IS PAN, 5255.
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wapienno-piaskowo-gipsowym: figury świętych Benedykta i Romualda oraz putta
w zwieńczeniu101. Cały ołtarz był konserwowany w latach 1979–1983102. Podobnie jak
w ołtarzu św. Michała, tu również dzięki fotografii sprzed I wojny światowej możliwe było umieszczenie kopii pierwotnego obrazu. Niestety, nie zrekonstruowano
oryginalnej ramy o klasycznej ornamentyce, zamiast której zastosowano prostą ramę
z niepasującym do ołtarza motywem rocaille (por. il. 15 i 16)103.
Ołtarz ten niewątpliwie został wykonany najpóźniej ze wszystkich w Wigrach,
zapewne bardzo krótko przed kasatą klasztoru, na co wskazują wyraźnie już klasycyzujące formy. Zgodnie z gustem epoki, w 1820 r. wizytator zwrócił uwagę na tę
właśnie nastawę: „tylko jeden ołtarz jest prawdziwą kształtną i kosztowną ozdobą,
Ś. Benedykta”104. Trudno powiedzieć coś więcej na temat autorstwa, można jednak
umieścić to dzieło w szerszej grupie barokowo-klasycystycznych i wczesnoklasycystycznych prac z ostatniej ćwierci XVIII stulecia w Wielkim Księstwie Litewskim.
Przykładami są dzieła Tomasza Podhayskiego SJ – potwierdzone archiwalnie w farze
w Kownie i atrybuowane w Szydłowie, Cytowianach i Telszach105, oraz, niestety
anonimowy, zespół ołtarzy w kościele bernardynów w Grodnie106. Szczególnie silne
związki łączyły kamedułów z Grodnem, stolicą obejmującego Wigry powiatu, gdzie
zakonnicy z Wigier mieli też swoją posesję107, stąd dość prawdopodobne wydaje się
poszukiwanie twórców w tamtejszym środowisku artystycznym.
Wigry w końcu XVIII w. były najzamożniejszym klasztorem kamedułów
w Rzeczypospolitej108, jednak nie miało to bezpośredniego przełożenia na bogactwo
wystroju ani klasztornej świątyni, ani pozostałych kościołów w dobrach kamedulskich.
Zarówno formy architektoniczne, jak i wyposażenie było w Wigrach skromniejsze niż
w innych ważnych placówkach zakonu w Rzeczypospolitej109. W Wigrach nie zatrudniono także żadnego wziętego artysty. Nic nie wiadomo o ewentualnym zamożnym
fundatorze wystroju świątyni, któremu zależałoby na wystawności bardziej niż samym
kamedułom. Zakonnicy zadbali jednak o dobry poziom projektów i wykonania wyposażenia kościoła, wśród którego znalazło się kilka ciekawych rozwiązań, opisanych
powyżej. Trzeba mieć przy tym świadomość, że obecny wygląd kościoła jest efektem
rozproszenia wielu dzieł w XIX w., zniszczeń spowodowanych przez obie wojny światowe oraz jedynie częściowej i nie wolnej od błędów konserwacji. Mam nadzieję, że
ustalone w tym artykule fakty będą pomocne przy dalszych pracach restauracyjnych.

101 ADWKZwS, sygn. 363.
102 NID, SUX 030 000 422.
103 IS PAN, 5255.
104 ADŁ AP, 586, s. 18.
105 Matušakaitė 2000.
106 Piramidowicz 2011 i 2012.
107 Gordziejew 2009, s. 233.
108 Zarewicz 1871, s. 72–73; Jakubowski 2015.
109 Por. Brykowska 1974 i 1982, Małkiewicz 1962, Paknys 2005.
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aneks
ADŁ AP, 582, k. 1, Kontrakt na ołtarz św. Romualda w Wigrach110
Stanęła pewna ugoda i kontrakt niezawodny, między konwentem wigierskiem i panem
Krystianem Rydlem i synem jego Józefem snycerzami, do zakończenia ołtarza i kaplicy
świętego ojca Romualda w punktach niżej opisanych. Dla czego i szlifierza się sprowadziło, który od klasztoru będzie miał swoją zapłatę.
1o Mensa u ołtarza świętego Romualda fałszmarmurowa ma być jak najwyborniejszą sztuką. Na rogach i we szrodku sztukateryja pod złoto.
2o Kapitele nad kolumnami i pilastrzykami gipsowe według proporcyi kolumnów
i pilastrzyków, jak najmocniej do pozłoty.
3o Gloria z ornamentem, we szrodku osóbka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny.
4o Poprawić pilastrzyków według regularności.
5o Sztukateryją gipsową gdzie potrzeba według reguły snycerskiej dać pod złoto.
6o Osoby biskupów i aniołki na swoim utwierdzić miejscu.
7o Ramę koło obrazu świętego ojca Romualda drewnianą wyrobić, blejerem
szwadrującym się do obrazu, inwencyją jak najwyborniejszą pod malarską robotę.
8o Fugi między farfurami pozacierać gipsem. Także sztukaterii poprawić, gdzie
się gruntem malarskim pozatyka albo pozalewa.
Farby do marmoracyi konwent powinien prowidować. Wikt klasztorny. Do tego
wiktu z piwnicy dawać konwent będzie w niedzielę, we wtorek i we czwartek po
kwarcie miodu i po półkwarty wina, in defectu wina, to miodu drugą kwartę dawać się
będzie. Za tęż robotę wyżej wyrażoną, należycie zakończoną, konwent wigierski panu
Krystianowi Rydlowi i synowi jego Józefowi wypłacić powinien czerwonych złotych
47. dico czterydzieści i siedm, i taler bity jeden. A ponieważ teraz bardzo trudno o złoto,
tedy monetą połowę starą, połowę pruską, za czerwony złoty płacić się będzie po tynfów 14. Obliguje się tedy pan Krystian Rydel i pan Józef syn jego pilnej applikacyi
dołożyć do zakończenia tej roboty i z nikim nie kontraktować na inszą robotę, aż po
skończonej tej operze. Na co dla lepszej wiary i pewności kontrakt teraźniejszy strony
podpisami rąk swoich roborują. Datum w klasztorze wigierskim die 26 miesiąca grudnia, Roku Pańskiego 1760.
Christian Riedel
Joseph Riedel
[podpis nieczytelny] MM

110 Pisownia uwspółcześniona wg: Instrukcja 1953.
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Rococo Furnishings in the Churches
of the Camaldolese Monks from Wigry

T

he article is devoted to the history and artistic analysis of the small architectural structures made
in the second half of the 18th century in the circle of the Camaldolese monastery at Wigry or,
more specifically, the altars in the side chapels at the church of Wigry (Fig. 1), and the furnishings of
the non-existent today churches at Suwałki and Magdalenowo, which served to the lay inhabitants of
the monastic lands. Until now the subject has been examined in fragments only, and mainly in popular science publications. A reconstruction of the fate of the analysed objects has been made possible on
the basis of archival materials from the Diocesan Archives in Łomża.
The Camaldolese church at Wigry was built in the first half of the 18th century and was being
furnished until the suppression of the order by the Prussian authorities in 1800. After a short period
when it served as cathedral, it was changed into a parish church. The church was much devastated
during the two world wars, in the World War First the chancel-arch altars were destroyed and the rest
of the altars lost their paintings, which probably were stolen. After it was renovated in the interwar
period, the church again suffered a major destruction during the World War Second, when almost all
of its vaults collapsed. The furnishings was partly restored or reconstructed after the war.
Fragments of the unpreserved chancel-arch altars of St Barbara and St Scholastica are visible in
a photograph of the high altar published with an article by Karol Hoffman (Fig. 2). Most probably the
elements of those two altars are kept today in a store over the vestry of the church at Wigry (Fig. 3).
St Romuald altar (Figs. 4–5) is the only piece at Wigry for which we know both the date of its
construction and the name of its author (see the Annex above). In 1760 two woodcarvers Christian
and Joseph Riedel signed a contract to finish the work. They made the capitals, a glory around the
window with the figure of the Virgin Mary, a frame of the central painting and the rest of the ornaments. Unfortunately, the artists are not recorded in dictionaries of the artists active in the territory of
the Commonwealth and we do not know any of their other works. The only, much questionable point
of reference is a painter from Vilnius Joannes Christianus Rydel noted for 1762.
At present, the altar has neither the tabernacle visible in archival photographs nor stucco figures
of bishops known from other sources. Their place is taken by the figures of monks taken from the
altar of St Scholastica. This was established thanks to the abovementioned photograph from Hoffman’s
article. The arrangement of hands of the figures, reconstructed during conservatory works, is different
from the original one. The location of St Romuald altar in the chapel closest to the presbytery on
the southern side of the nave and its ideological association with the opposite altar of St Benedict is
analogous to its counterpart in the Camaldolese church at Bielany near Cracow. That altar was made
by Johann Elias Hoffmann in 1731–1732.
The most original feature of St Romuald altar at Wigry is the use of ceramic panels to make the
base, its topping cornice and a pair of multilateral columns. According to the National Heritage Board
this is the only such retable in Poland. Among a few analogies we can indicate an unpreserved altar
at the church at Gołąb and a porcelain tabernacle in St Anthony chapel at Schrezheim, Württemberg.
An attempt to find the patterns similar to the Wigry panels among contemporary stove tiles or (very
sparse) facing plates did not succeed. The ornamentation of the panels from Wigry is more like rococo
furniture rather than tiles.
The only wooden retable in chapels of Wigry church is St Casimir altar (Figs. 6–7), standing out
by an unusually dynamic line of its undulating entablature. For unknown reasons, during the postwar conservation works it was the Eye of Providence placed in the glory instead of the coronet of
grand dukes of Lithuania, still preserved in the church attic. Characteristic volute curves framing the
window in St Casimir altar bring in mind the solution used in two other wooden rococo retables in
the region of Suwałki: in the high altars of the parish churches at Jeleniewo and Wiżajny, where in the
same way the side parts of the main storey of the works are made (Figs. 7–9).
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The present high altar of the church at Jeleniewo (Fig. 8) was transferred from Suwałki in 1819,
when a decision was made to construct there a new and larger church building. Originally, a church at
Suwałki was built for the inhabitants of the lands belonging to the Camaldolese Order of Wigry, thus it
is highly probable that its high altar was sculpted by the same artists who worked at Wigry.
The high altar at Wiżajny (Fig. 9) differs from the one at Jeleniewo in one way only, for it has
an additional central pair of columns. It was bought in the 18th century at Sejny with the financial
support of Róża Strutyńska née Plater, the founder of the extension of the Dominican church at Sejny.
Despite of its different origin, a strong resemblance to the retable from Jeleniewo justifies its hypothetical association with the workshop that made the altar for Jeleniewo and St Casimir altar at Wigry.
There is also in the church at Jeleniewo a pair of wooden rococo confessionals, one of which is connected with the pulpit (Figs. 10–11). Thanks to numerous analogies in the post-visitations documents
it was possible to establish that these works were also transferred from the old church at Suwałki.
Today, the connection between the pulpit and confessional seems original, but there are quite many
examples of such a solution, to mention only those from the former territory of the Grand Duchy of
Lithuania, for example at the Holy Spirit Church in Vilnius, and at Iwye and Gudagai and Horodniki
(modern Belarus), and also (unpreserved) in Magdalenowo, Wiżajny, Dudy and Hniezno.
In the central chapels of the Wigry church there are two parallel altars devoted to St Michael (Fig.
12) and St Anne (Fig. 13). Those unarchitectural works are symmetric, with smooth, graphic lines. The
most modest rococo retable at Wigry is the altar of St Peter (Fig. 14).
The analysed group of the altars is characterised by solutions often used for the artworks classified
as the so-called Vilnius Baroque – a trend in architecture and furnishing design characteristic of the
artistic region with its centre at Vilnius (encompassing, in fact, almost the whole territory of the Grand
Duchy of Lithuania with the Polish Livonia), between the 1740s and 1770s. Despite many years of
research, a genesis of this phenomenon remains unexplained and no complex inventory of artworks,
in their majority anonymous ones, has been made. It is assumed that the Vilnius Baroque originated
from the southern German art of the first half of the 18th century, known in the Commonwealth from
the so-called “ornamental engravings”. The most obviously associated with them at Wigry is a pair of
the altars: of St Anne and St Michael, but also the entablature of St Casimir altar. What is characteristic
of the Vilnius circle is, often found in the small structures of the rococo architecture, the use of dyed
stucco (German: Marmorarth) in almost all the retables at Wigry.
As to their formal character, the Wigry altars of St Romuald, St Casimir and St Benedict belong to
a fairly numerous in the Grand Duchy of Lithuania group of artworks with a window incorporated to
the structure of the altar as if a painting. The most spectacular examples could be found in St Sophia
Cathedral in Polotsk. Another characteristic feature are multiple curves and undulations of the entablature, as in the altar of St Casimir, and then St Romuald altar at Wigry and in the canopies over the
confessionals at Jeleniewo transferred from Suwałki.
The last altar at Wigry, devoted to St Benedict (Figs. 15–16), stands out. It is a quite monumental
structure of dyed stucco, with the two sections of a developed entablature supported by the pairs of
columns, and – originally – the glory of rays between them. It is the only at Wigry work of classicising forms which could be associated with works of Tomasz Podhayski SJ in the parish church (now
cathedral) at Kaunas, at Šiluva, Tytuvėnai and Telšiai, and with an anonymous set of altars from the
Bernardine church at Grodno.
The monastery at Wigry belonged by the end of the 18th century to the most affluent Camaldolese
monasteries, but it was not expressed in its interior decoration, more modest here than in other important hermitages belonging to the order in the Commonwealth. Yet the monks took care to have a good
quality of the décor designs and their realization, i.e. the furnishings of the church, which include
several interesting solutions. At the same time we have to bear in mind that the present appearance of
the church is the result of the dispersion of many interior elements in the 19th century, of the destructions of the both world wars, and also partial and often erroneous conservation works. I can only hope
that some of the facts established in the present study will help further restoration works.
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Rysunki dokumentacyjne
małej architektury i detalu rzeźbiarskiego
w kościele w Wigrach w roku 1921
piotr jamski
Instytut Sztuki PAN

Z

biory Fotografii i Rysunków Pomiarowych funkcjonuje jako samodzielny dział
od początku powołania Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
w roku 1949 i przechowuje m.in. liczący ponad 30 000 jednostek zbiór rysunków
pomiarowych, architektonicznych i urbanistycznych. Jego podstawą są kolekcje
przedwojennych instytucji m.in. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości,
Centralnego Biura Inwentaryzacyjnego przy Ministerstwie Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, polskich urzędów konserwatorów, na przykład lubelskiego,
lwowskiego i wileńskiego, oraz niemieckich urzędów konserwatorskich na Dolnym
Śląsku i w Prusach Wschodnich, a także wiele spuścizn po historykach sztuki, architektach itd. Jednym z większych zespołów przekazany w roku 1986 przez Ministerstwo
Kultury i Sztuki jest kolekcja ikonograficzna Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków
(ZMiOZ). Instytucja ta pełniła funkcję krajowego koordynatora i nadzorowała
działalność placówek muzealnych, a zarazem wspomagała działających w ramach
ministerstwa konserwatorów zabytków. Specyfika tej kolekcji nie jest jednorodna,
niemniej trzon stanowią rysunki architektoniczne o charakterze dokumentacyjno-technicznym wykonywane po 1945 r. na zlecenie ministerstwa w trakcie przygotowań i przeprowadzania konserwatorskich przedsięwzięć budowlanych. Między nimi
występują przykłady rysunków starszych, mających być pomocnymi w trakcie procesu
projektowego, tworzenia studiów historycznych i wykonawczych. Z racji nieposiadania oryginalnych ksiąg inwentarzowych, obecnie często pochodzenie poszczególnych
rysunków jest trudne do ustalenia, a ich kontekst funkcjonowania w ramach ZMiOZ
– z braku opracowanego archiwum zakładowego – mocno enigmatyczny.
Wśród kilkunastu tysięcy rysunków w wyodrębnionej w ramach zbiorów IS PAN
kolekcji ZMiOZ znajdują się grupa obiektów dotyczących kościoła pokamedulskiego
w Wigrach. Nie wiemy, kiedy materiały trafiły do Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Bardziej prawdopodobne wydaje się ich pozyskanie jeszcze przed II wojną światową,
gdy konsolidując kolekcje okręgowych konserwatorów zabytków, centralizowano ich
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dorobek fotograficzny i pomiarowy w ramach Centralnego Biura Zabytków funkcjonującego w Ministerstwie Sztuki i Kultury.
Kilkadziesiąt zachowanych do dzisiaj jednostek archiwalnych to częściowy
plon prac dokumentacyjnych prowadzonych z inicjatywy Oskara Sosnowskiego
w ramach działań Zakładu Architektury Polskiej Wydziały Architektury Politechniki
Warszawskiej w roku 1921. Idea powołania wyspecjalizowanej placówki mającej zajmować się poznawaniem i propagandą historii architektury na ziemiach polskich była
podnoszona od początku XX w. w towarzystwach miłośników przeszłości. Jednak
dopiero zamysł Oskara Sosnowskiego został wdrożony w marcu 1922 r., kiedy to oficjalnie władze uczelni przyjęły Regulamin Zakładu Architektury Polskiej. Niemniej
rok wcześniej otrzymał on już finansowanie i przeprowadził pierwsze prace inwentaryzacyjne. Odbywały się we wrześniu i na początku października właśnie w zespole
pokamedulskim w Wigrach i były jednymi z pierwszych tego typu przedsięwzięć
Politechniki Warszawskiej. Być może Oskar Sosnowski otrzymał zamówienie przeprowadzenia konsultacji i dokumentacji w zabytkowym kościele od konserwatora
okręgowego, który zabiegał o pozyskanie pomocy w przygotowaniu restauracji
budynków kompleksu po zniszczeniach w czasów I wojny światowej1. Co ciekawe,
oficjalnie dopiero po zakończeniu inwentaryzacji w Wigrach Ministerstwo Kultury
i Sztuki wydało polecenie wypełnienia przez konserwatorów kwestionariusza, w którym określiliby potrzeby dotyczące zabytków na podległym im terenie2. Oczywiście,
w wykazie jako wymagający pilnej subwencji znalazł się kościół w Wigrach3. W regulaminie ZAP istniały zapisy o możliwości prowadzenia przez jego członków badań
nad całokształtem zjawisk budowlanych, ułatwianiu prac naukowych samodzielnym
badaczom, wdrażaniu młodych pracowników, zwłaszcza wywodzących się z pośród
słuchaczów Wydziału Architektury do samodzielnych badań, a także wykonywania
prac inwentaryzacyjnych lub w ogóle rzeczoznawczych na zamówienie, o ile prace te
są z korzyścią dla nauki. Wydaje się, że wszystkie te warunki zostały spełnione przez
uczestników wyjazdu na początku jesieni 1921 r. Pracami w terenie kierował student
Jerzy Raczyński4, a wykonawcami było przynajmniej dwóch jego kolegów z Wydziału
Architektury: Władysław Modzelewski i Jerzy Pańkowski5, a także osoba o większym
doświadczeniu w wykonywaniu pomiarów architektonicznych, podpisująca swe
rysunki wiązanym monogramem „Z S”. Pracowali oni w Wigrach przynajmniej
pomiędzy 20 września a 2 października. Dalsze prace inwentaryzacyjne prowadzono
tam z przerwami jeszcze do roku 19236. O ich doniosłości świadczyć mogą słowa
Sosnowskiego opublikowane na łamach pisma „Architektura i Budownictwo”, który
wskazywał je jako przykład prowadzonej i rozwijanej profesjonalnej działalności ZAP:
1 Maroszek 2014, s. 149–151.
2 Poskrobko 1989, s. 239.
3 Archiwum Państwowe w Białymstoku, Akta UWB, sygn. 130.
4 O jego metodach badań terenowych patrz: Kriegseisen 1995, s. 113–125.
5 Jerzy Pańkowski (ok. 1893–1975), absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1929),
architekt, m.in. współpracownik Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy.
6 Kunkel 2004, s. 25–32.
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„Starszy asystent architekt J. Raczyński wraz z kierowaną przez siebie grupą przez kilka
sezonów dokonał wyczerpującej inwentaryzacji kościoła kamedułów w Wigrach”7.
Na podstawie wykonywanych wówczas opracowań Oskar Sosnowski w kwietniu
1922 r. przygotował projekt odbudowy kościoła i plebanii8. Niestety, z owej obszernej
inwentaryzacji kościoła w Wigrach w zbiorach Politechniki Warszawskiej zachowanych jest obecnie jedynie kilka rysunków. Znaczącym ich uzupełnieniem są rysunkowe
dokumentacje trzech ołtarzy bocznych znajdujące się w zasobach Instytutu Sztuki PAN.
Są to: dokumentacja rysunkowa ołtarza pw. św. Romualda wykonana na 19 planszach
przez Jerzego Pańkowskiego, dokumentacja rysunkowa ołtarza pw. św. Benedykta
wykonana na 12 planszach przez Władysława Modzelewskiego i dwa rysunki ołtarza
pw. Bożego Narodzenia wykonane przez nieustalonego autora. Poza wymienionymi
w zbiorach IS PAN przechowuje się ponadto osiem rysunków pomiarowych kościoła
wykonanych w latach 1921 i 1923 przez tego rysownika. Rysunki wystroju kościoła
zostały zrobione ołówkiem, tuszem i akwarelą na kartonach zbliżonych do formatu A3,
przy czym dwa zestawy posiadają zachowaną okładkę wraz ze spisem poszczególnych
tablic. Opisy w nich zawarte wskazują na ówczesny okres tworzenia się profesjonalnego słownika terminów historii sztuki. Kolumnacja, nawka, kasetonowanie, rzut
licowy, mimo że nie weszły do powszechnego użycia, wydają się określeniami komunikatywnymi, a przy tym mającymi znamiona indywidualnego podejścia do problemu
opisu dzieła sztuki. Rysunki wykonane są w sposób dokładny, a nawet zdradzający dużą
wrażliwość artystyczną. To, przy ich dokumentacyjnym charakterze pozwala sądzić,
że obiektywna jakość znacznie przewyższała możliwości wykonywanych w tamtym
czasie fotografii. Umieszczenie detalu w ramach inwentaryzowanej małej architektury,
udana próba pomiaru np. krzywizn belkowania, wprowadzenie do rysunku koloru
podkreślającego walor barwny oraz uczytelnienie dokumentowanych detali stanowi
doskonały argument do prowadzonej przez znawców od kilkudziesięcioleci dyskusji
o przewadze autorskiego rysunku dzieła sztuki nad „bezdusznym” technicznym
zapisem dokonywanym przez aparat fotograficzny. Następne dziesięciolecia odeszły
od tego sposobu zachowywania walorów dziedzictwa kulturowego, co przy jednoczesnym niemal zaniechaniu, ze względów na trudności techniczne, szczegółowego
dokumentowania detalu architektonicznego i rzeźbiarskiego stanowiło niepowetowaną stratę dla rozwoju polskiej historii sztuki. Ocenę przydatności wigierskich dzieł
adeptów architektury dla badań historycznych pozostawiam szanownym czytelnikom.
Należy jedynie żałować, że tak ciekawy zespół rysunków sprzed niemal stu laty nie
został dotąd wykorzystany przy wielokrotnych pracach konserwatorskich w kościele
pokamedulskim w Wigrach9.

7 Sosnowski 1926, s. 3–23. Na temat prac dokumentacyjnych prowadzonych w ramach Wydziału Architektury patrz: Katedra Architektury Polskiej Prof. dr Oskar Sosnowski, „Album Młodej Architektury” 1930, s. 11.
8 Oskara Sosnowskiego świat architektury, s. 87.
9 O badaniu historycznym przy planowanych pracach konserwatorskich zob. m.in.: Abrosiewicz 1999,
s. 183–194.
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spis rysunków inwentaryzacyjnych
dotyczących kościoła w wigrach w zbiorach is pan
I. Inwentaryzacja rysunkowa ołtarza pw. św. Benedykta
„INWENTARYZACJA OŁTARZA LOUIS XVI; w opracowaniu Władysława Modzelewskiego,
wrzesień 1921”
[Pochodzenie Zakład Architektury Polskiej przy Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej,
IS PAN RPZ 8850-1]
Arkusz 1
A. Lice ołtarza
B. Przekrój i rzut boczny
Arkusz 2
A. Rzut nawki ołtarza
Arkusz 3
Przekrój poziomy
Szczegóły:
1. Rozeta kasetonowania sklepiennego. Sk. 1 / 1
2.
A. Aniołek na meandrze wewnętrznym stiukowym obramienia okiennego. Rzut licowy, strona prawa.
Sk. 1 / 3
B. Aniołek na meandrze wewnętrznym stiukowym obramienia okiennego. Rzut boczny. Strona lewa.
Sk. 1 / 4
3.
A. Aniołki na meandrze zewnętrznym nasady kasetonowania sklepiennego. Rzut licowy.
Str. prawa. Sk. 1 / 2
B. Aniołki na meandrze stiukowym zewnętrznym nasady kasetonowania sklepiennego.
Rzut licowy. Strona lewa. Sk. 1 / 2
4.
A. Wspornik sklepienny. Sk. 1 / 3
B. Girlanda wypełniająca tła cokołu kolumnacji. Sk. 1 / 1
5.
A. Kroksztyn gzymsu sk. 1 / 1 Rzut licowy boczny i z dołu
B. Rozeta kasetonu pod łatytą gzymsu głównego Sk. 1 / 1
6. Głowica kolumny. Rzut ortogonalny. Sk. 1 / 2
7. Figura między kolumnami. Rzut licowy. Str. Prawa. Sk. 1 / 3
8.
A. Figura między kolumnami. Rzut licowy; strona lewa. Sk. 1 / 5
B. Pająk rogowy (symetryczny) nad łukiem ornamentowym przejścia z nawki. Sk. 1 / 2
C. Rozeta klucza łuku przejścia z nawki. Sk. 1 / 2
9. Aniołek w meandrze wewnętrznym obramienia okiennego. Rzut licowy. Str. Lewa. Sk. 1 / 2
10.
A. Aniołki na meandrze zewnętrznym nasady kasetonowania sklepiennego. Rzut boczny.
Str. lewa 1 / 2,5
B. Figura między kolumnami. Rzut boczny, str. lewa. Sk. 1 / 4
C. Rozeta na okiennem rozglifieniu symetryczna. Sk. 1 /2
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II. Inwentaryzacja rysunkowa ołtarza majolikowego
„WIGRY. INWENTARYZACJA OŁTARZA MAJOLIKOWEGO. W opracowaniu Jerzego
Pańkowskiego, wrzesień 1921.”
[Pochodzenie Zakład Architektury Polskiej przy Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
(odcisk pieczętny) do rys N. 47.1. (dopisek odręczny), Kafl. 23 (dopisek odręczny), IS PAN RPZ 8837-1]
Arkusz 1
Lice Ołtarza.
[Podziałka 1 / 10. WIGRY. OŁTARZ MAJOLIKOWY, monogram wiązany JP, N° 11, N° 838, podziałka
linowa, rysunek tuszem na kartonie, IS PAN RPZ 8822]
Arkusz 2
Przekrój.
[Podziałka 1 / 10. WIGRY. OŁTARZ MAJOLIKOWY, monogram wiązany JP, N° 840, podziałka
linowa, rysunek tuszem na kartonie, IS PAN RPZ 8820]
W zbiorach IS PAN zachowana jest kopia tuszowa rysunku wykonana przez Zygmunta Grzelińskiego,
odcisk pieczętny: Państwowa Pracownia Konserwacji Zabytków Architektury,
IS PAN RPZ 8820a, oraz jej odbitka ozalidowa, IS PAN RPZ 8820b.
Arkusz 3
A. Przekrój poziomu na wysokości 45 cm nad posadzką kaplicy
B. Przekrój poziomu na wysokości 50 cm nad mensą
C. Przekrój poziomu na wysokości podstaw kolumny
D. Przekrój poziomu na wysokości cokołu górnej kondygnacji
[N° 839, rysunek ołówkiem na kartonie, IS PAN RPZ 8861]
[Na podstawie tych czterech rysunków zostały wykonane rysunki tuszem na kalce IS PAN RPZ 8835,
IS PAN RPZ 8860, oraz odbitka ozalidowa zawierająca dwa rysunki na jednej karcie,
IS PAN RPZ 8836]
Arkusz 4
Lice Ołtarza z zaznaczeniem uszkodzeń.
[WIGRY. OŁTARZ, monogram wiązany JP, N° 11, N° 839, podziałka liniowa, rysunek tuszem na
kartonie, oznaczenie wysokości ilustracji w publikacji Oskara Sosnowskiego, Zakład Architektury
Polskiej Politechniki Warszawskiej, „Architektura i Budownictwo”, II, 1926, z. 5, s. 10. ryc 12., IS PAN
RPZ 8822]
Detale:
1. Figura Matki Boskiej w oknie.
[Podziałka: 1 / 4. WIGRY. Dn. 27 września 1921 r. rys. J. Pańkowski, monogram wiązany JP,
rysunek ołówkiem na kartonie, IS PAN RPZ 8849]
2. Główka anielska w obramieniu okiennym z lewej strony
[Podziałka: 1 / 2. WIGRY. 2/10/1921 r. rys. J. Pańkowski, monogram wiązany JP, rysunek ołówkiem
na kartonie, IS PAN RPZ 8849]
3. Główka anielska w obramieniu okiennym z prawej strony.
[Podziałka: 1 / 2. WIGRY. 2/10/1921 r. rys. J. Pańkowski, monogram wiązany JP, rysunek ołówkiem
na kartonie, IS PAN RPZ 8847]
4. Figura aniołka po lewej stronie na głowicy pilastra górnej kondygnacji.
[Podziałka: 1 / 2. WIGRY. Dn. 28/9/1921 r. rys. J. Pańkowski, monogram wiązany JP, rysunek
ołówkiem na kartonie, IS PAN RPZ 8846]
5. Figura aniołka po prawej stronie na głowicy pilastra górnej kondygnacji.
[Podziałka: 1 / 2. WIGRY. Dn. 27/9/1921 r. rys. J. Pańkowski, monogram wiązany JP, rysunek
ołówkiem na kartonie, IS PAN RPZ 8845]
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6. Figura aniołka po lewej stronie na wolucie pilastra górnej kondygnacji.
[Podziałka: 1 / 2. WIGRY. Dn. 26/9/1921 r. rys. J. Pańkowski, monogram wiązany JP, rysunek
ołówkiem na kartonie, IS PAN RPZ 8844]
7. Figura aniołka po prawej stronie na wolucie pilastra górnej kondygnacji.
[Podziałka: 1 / 2. WIGRY. Dn. 25/9/1921 r. rys. J. Pańkowski, monogram wiązany JP, rysunek
ołówkiem na kartonie, IS PAN RPZ 8843]
8. Kartusz na gzymsie głównym.
[Podziałka: 1 / 2. WIGRY. Dn. 25/9/1921 r. rys. J. Pańkowski, monogram wiązany JP, rysunek
ołówkiem na kartonie, IS PAN RPZ 8842]
9. Głowica kolumny
[Podziałka: 1 / 2. WIGRY. Dn. 20/9/1921 r. rys. J. Pańkowski, monogram wiązany JP, rysunek
ołówkiem na kartonie, IS PAN RPZ 8841]
10. Głowica pilastra
[Podziałka: 1 / 2. WIGRY. 2/10/1921 r. rys. J. Pańkowski, monogram wiązany JP, rysunek ołówkiem
na kartonie, IS PAN RPZ 8840]
11.
A. Kafel majolikowy cokołu kolumnacji.
B. Stiukowy ornament cokołu kolumnacji.
[Podziałka: 1 / 2. WIGRY. 29/09/1921 r. rys. J. Pańkowski, monogram wiązany JP, rysunek ołówkiem
na kartonie, IS PAN RPZ 8838]
C. Kafel majolikowy narożny cokołu kolumnacji (na odwrocie arkusza)
[Kafel nad mensą. prawa strona. Zaszarzona odpowiada pozostałej część kafla po lewej stronie
ołtarza majolikowego. Wigry. Rys. J. Pańkowski, monogram wiązany JP, Zakład Architektury
Polskiej przy Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (odcisk pieczętny) rys N 47.1.14
(dopisek odręczny); rysunek ołówkiem na kartonie podmalowany akwarelą, wykorzystany przez
Oskara Sosnowskiego, Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, „Architektura
i Budownictwo”, II, 1926, z. 5, s. 11, ryc 13., IS PAN RPZ 8838v]
12.
AB. Kafel majolikowy podstawy ołtarza.
[Podziałka: 1 / 2. WIGRY. 29/09/1921 r. rys. J. Pańkowski, monogram wiązany JP, ZAP N° 842,
rysunek ołówkiem na kartonie, IS PAN RPZ 8839]
C. Ornamenty stiukowe na tabernaculum (na odwrocie)
[Skala: 1 / 2 Woluta tabernaculum. Ołtarz majolikowy. Wigry. Tabernaculum. Rys. J. Pańkowski;
Zakład Architektury Polskiej przy Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (odcisk
pieczętny) rys N 47.1.16 (dopisek odręczny); rysunek ołówkiem na kartonie podmalowany
akwarelą, IS PAN RPZ 8838v]
13.
A. Kartusz nad obramieniem przejść bocznych do kaplicy.
[Podziałka: 1 / 4. WIGRY. 1/10/1921 r. rys. J. Pańkowski, monogram wiązany JP, rysunek ołówkiem na
kartonie podmalowany akwarelą, IS PAN RPZ 8837]
B. Gzyms i cokół majolikowy podstawy ołtarza (na odwrocie)
C. Gzyms i podstawa majol. Cokołu kolumnacji (na odwrocie)
D. Podstawa majolikowa kolumny (na odwrocie)
E. Żeberko kafla w kolumnie
[Zakład Architektury Polskiej przy Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (odcisk
pieczętny) rys N 47.1.17 (dopisek odręczny); rysunek ołówkiem na kartonie podmalowany
akwarelą, IS PAN RPZ 8837v]
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III. Inwentaryzacja ołtarza pw. Bożego Narodzenia
i kapitelu nawy głównej w opracowaniu monogramisty „Z S”
[Pochodzenie: Zakład Architektury Polskiej przy Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej]
1. [Kościół pokamedulski. Wigry, ołtarz i przekrój, autor monogramista „Z S”, N 848, rysunek
ołówkiem na kartonie podmalowany akwarelą, IS PAN RPZ 8826]
2. [kapitel nawy głównej, monogram „Z S”, rysunek tuszem na papierze, IS PAN RPZ 8859, oryginał
ZAP WA PW, rysunek po redakcji skala 1:20, rys. F. Ćwierciński?]

IV. Rysunki pomiarowe architektury kościoła w Wigrach
w opracowaniu monogramisty „Z S”.
1. WIGRY- KOŚCIÓŁ PO-KAMEDULSKI. WIDOK Z PRZODU - SKALA 1:100
[POMIAR 1921 R, KREŚLIŁ ZS (monogram wiązany), N° 834, Państwowa Pracownia Konserwacji
Zabytków Architektury (odcisk pieczętny), 2804, podziałka liniowa, odbitka ozalidowa, IS PAN
RPZ 8830, oryginał ZAP WA PW nr 133545/IV]
2. WIGRY- KOŚCIÓŁ PO-KAMEDULSKI. WIDOK Z TYŁU. SKALA 1:100
[POMIAR 1923 R, KREŚLIŁ ZS (monogram wiązany), N° 835, Państwowa Pracownia Konserwacji
Zabytków Architektury (odcisk pieczętny), 2805, podziałka liniowa, odbitka ozalidowa, IS PAN
RPZ 8832]
3. WIGRY- KOŚCIÓŁ PO-KAMEDULSKI. WIDOK Z BOKU - SKALA 1:100
[POMIAR 1921 R, KREŚLIŁ ZS (monogram wiązany), N° 836, Państwowa Pracownia Konserwacji
Zabytków Architektury (odcisk pieczętny), 2806, podziałka liniowa, odbitka ozalidowa, IS PAN
RPZ 8831]
4. WIGRY- KOŚCIÓŁ PO-KAMEDULSKI. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY - SKALA 1:100
[POMIAR 1921 R, KREŚLIŁ ZS (monogram wiązany), N° 832, Państwowa Pracownia Konserwacji
Zabytków Architektury (odcisk pieczętny), 2802, podziałka liniowa, odbitka ozalidowa, IS PAN
RPZ 8834, oryginał ZAP WA PW nr 133549/IV]
5. WIGRY- KOŚCIÓŁ PO-KAMEDULSKI. PRZEKRÓJ PRZEZ NAWĘ I PREZBITERIUM –
SKALA 1:100
[POMIAR 1921 R, KREŚLIŁ ZS (monogram wiązany), N° 833, Państwowa Pracownia Konserwacji
Zabytków Architektury (odcisk pieczętny), 2803, podziałka liniowa, odbitka ozalidowa, ołówek,
IS PAN RPZ 8833, oryginał ZAP WA PW nr 133549/IV]
6. WIGRY- KOŚCIÓŁ PO-KAMEDULSKI. PLAN. SKALA 1:100
[POMIAR 1923 R, KREŚLIŁ ZS (monogram wiązany), N° 830, Państwowa Pracownia Konserwacji
Zabytków Architektury (odcisk pieczętny), 2800, podziałka liniowa, odbitka ozalidowa, IS PAN
RPZ 8827, oryginał ZAP WA PW nr 133549/IV]
7. WIGRY- KOŚCIÓŁ PO-KAMEDULSKI. PLAN NA WYSOKOŚCI NAWY GŁÓWNEJ
I BOCZNEJ. SKALA 1:100
[POMIAR 1923 R, KREŚLIŁ ZS (monogram wiązany), N° 830, Państwowa Pracownia Konserwacji
Zabytków Architektury (odcisk pieczętny), 2801, podziałka liniowa, odbitka ozalidowa, IS PAN
RPZ 8828]
8. WIGRY- KOŚCIÓŁ PO-KAMEDULSKI. PLAN PODZIEMI. SKALA 1:100
[POMIAR 1921 R, KREŚLIŁ ZS (monogram wiązany), N° 829, Państwowa Pracownia Konserwacji
Zabytków Architektury (odcisk pieczętny), 2799, podziałka liniowa, odbitka ozalidowa, IS PAN
RPZ 8829]
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Documentation Drawings of the Small
Architecture Structures and Sculpted Details
in the Church at Wigry in 1921

T

he Camaldolese church at Wigry was built in the first half of the 18th century and was being furnished until the suppression of the order by the Prussian authorities in 1800. After a short period
when it served as cathedral, it was changed into a parish church. The church was much devastated
during the two world wars, in the World War First the chancel-arch altars were destroyed and the rest
of the altars lost their paintings, which probably were stolen. After it was renovated in the interwar
period, the church again suffered a major destruction during the World War Second, when almost all
of its vaults collapsed. The furnishings was partly restored or reconstructed after the war.
The Collections of Photographs and Measured Drawings has been an independent division since
the establishment of the Art Institute of the Polish Academy of Sciences in Warsaw; it houses, among
others, a collection of over 30 000 architectural, urban planning and measured drawings. One of the
largest sets, handed over by the Ministry of Culture and Art in 1986, is the iconographic collection
of the Board of Museums and Monument Protection. The institution played the part of a national
coordination centre and supervised activities of museums in Poland, while at the same time it provided assistance to monument conservators operating for the Ministry of Culture. Among the several
thousand of drawings there is a group of records related to the post-Camaldolese church at Wigry.
Several dozen of preserved archival records are, in part, the fruit of documentation works carried out on Oskar Sosnowski’s initiative for the Department of Polish Architecture of the Faculty of
Architecture at the Warsaw University of Technology in September and October 1921. The field works,
were supervised by Jerzy Raczyński, were conducted by at least his two colleagues from the Faculty
of Architecture: Władysław Modzelewski and Jerzy Pańkowski, as well as a person with more experience in architectural measuring who signed his works with a monogram “Z S”. Further surveying and
inventory works at Wigry were carried out, with breaks, to 1923.

1. Kapitel nawy

głównej; autor
monogramista „Z S”,
IS PAN RPZ 8859

2. Ołtarz pw. św. Benedykta, lice
ołtarza, przekrój i rzut boczny;
Władysław Modzelewski,
IS PAN RPZ 8816

368

rysunki dokumentacyjne w kościele w wigrach

369

3. Ołtarz pw.

św. Benedykta;
A. Aniołki na meandrze
zewnętrznym, rzut
licowy, s. prawa;
sk. 1 : 2; B. Aniołki na
meandrze stiukowym,
rzut licowy, s. lewa;
sk. 1 : 2; Władysław
Modzelewski, IS PAN
RPZ 8856

4. Ołtarz pw.
św. Benedykta;
A. Aniołki na meandrze
zewnętrznym, rzut
boczny, s. lewa;
sk. 1 : 2,5; B. Figura
między kolumnami,
rzut boczny, s. lewa;
sk. 1 : 4; C. Rozeta na
okiennym rozglifieniu
symetryczna; sk. 1 : 2;
Władysław
Modzelewski,
IS PAN RPZ 8850
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5. Ołtarz pw. św. Benedykta; A. Rzut nawki
ołtarza [i rzut boczny]; Władysław
Modzelewski, IS PAN RPZ 8818

6. Ołtarz majolikowy,

lico ołtarza; Jerzy Pańkowski,
IS PAN RPZ 8823
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7. Ołtarz majolikowy;

A. Przekrój poziomu
na wysokości 45 cm nad
posadzką kaplicy;
B. Przekrój poziomu
na wys. 50 cm nad mensą;
C. Przekrój poziomu na
wys. podstaw kolumny;
D. Przekrój poziomu
na wys. cokołu górnej
kondygnacji;
Jerzy Pańkowski,
IS PAN RPZ 8861
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8. Ołtarz majolikowy,

lice ołtarza z zaznaczeniem
uszkodzeń; Jerzy Pańkowski,
IS PAN RPZ 8822
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9. Ołtarz majolikowy, figura aniołka po lewej
stronie na głowicy pilastra górnej kondygnacji;
Jerzy Pańkowski, IS PAN RPZ 8846

10. Kartusz nad obramieniem przejść
bocznych do kaplicy; Jerzy Pańkowski,
IS PAN RPZ 8837

11. Ołtarz majolikowy,

kafel majolikowy podstawy
ołtarza; Jerzy Pańkowski,
IS PAN RPZ 8839

12. Ołtarz pw. Bożego
Narodzenia, widok i przekrój;
autor monogramista „Z S”,
IS PAN RPZ 8826
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13. Wigry, kościół pokamedulski, przekrój przez

nawę i prezbiterium; autor monogramista „Z S”,
IS PAN RPZ 8833
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Portrety fundatorów oraz
vera effigies św. Jozafata Kuncewicza
w zakrystii kościoła kamedułów
na Bielanach w Krakowie
jerzy żmudziński
Jasnogórska Fundacja „Pro Patria”

G

alerie portretowe są znanym elementem wystroju wnętrz klasztornych w Polsce
z XVII i XVIII w. Składają się na nie przeważnie wizerunki opatów i przeorów
poszczególnych konwentów, dostojników prowincji zakonnych (prowincjałów, definitorów, itd.), nierzadko generałów całego zakonu. Największa i najlepiej rozpoznana
tego rodzaju galeria zachowana jest na Jasnej Górze i była przedmiotem zarówno szczegółowych opracowań i całościowych spisów, jak i kanwą dla ogólniejszych rozważań
na temat portretów duchownych w sztuce polskiej czasów nowożytnych1. Bardzo
często spotykane są także w klasztorach portrety osób świeckich, nierzadko w tej roli
pojawiają się pary małżeńskie, bywają reprezentacyjne przedstawienia całopostaciowe,
również portrety imaginacyjne dawno zmarłych postaci historycznych. Najczęściej są
to portrety „pierwszych” fundatorów konwentów, niekiedy też konterfekty odnowicieli fundacji, rzadko jednak wizerunki osób, które złożyły na rzecz klasztoru mniejsze
dary czy jałmużnę. Zawieszano je we wnętrzach kościołów, często w prezbiteriach,
zakrystiach czy chórach zakonnych.
Jednak tylko wyjątkowo odnotować możemy zjawisko tworzenia obszerniejszych galerii portretów świeckich fundatorów wielu klasztorów określonej prowincji

1 Opis portretów duchownych z klasztoru jasnogórskiego bywał okazją do snucia popularnie ujętej opowieści o dziejach zakonu na świecie i w Polsce, zob. Jędrzejewski 1939, s. 79–112. W miarę pełny wykaz tych
portretów znajduje się w: Rozanow, Smulikowska 2009, s. 135–137, il. 595–641 na s. 431–641 (z uwzględnieniem niewielkiej grupy portretów dostojników duchownych niezwiązanych z zakonem paulińskim
oraz monarchów i dostojników świeckich). Pojedyncze portrety duchownych ze zbiorów jasnogórskich
bywały przedmiotem analiz i źródłem ważnych informacji o fundacjach wiązanych z tymi dostojnikami,
zob. Wardzyński 2011, s. 497–506, il. 1–10 na końcu tomu. Omówienie zagadnienia portretu duchownych
jako osobnego zjawiska w sztuce polskiej czasów nowożytnych, z odwołaniem się m.in. do zbioru jasnogórskiego, zawiera artykuł: Smulikowska 1985, s. 167–176, il. 81–86 na s. 274–276.

377

zakonnej zebranych razem w jednym, szczególnie ważnym konwencie. Galeria taka
zachowała się w klasztorze kamedułów na Bielanach, jednak jej dzieje są złożone,
a idea ich gromadzenia wcale nie tak oczywista, jak by się mogło wydawać. Zbiór ten
wiąże się ściśle z historią fundacji poszczególnych konwentów kamedulskich w Polsce,
zawiera też niezwykle interesujące egzemplarze, wydawałoby się – przypadkowe w tym
zespole, a faktycznie związane w interesujący, niekiedy zaskakujący sposób z dziejami
polskich kamedułów. W dotychczasowej literaturze wzmiankowano poszczególne
obrazy (w monografiach artystów, katalogach wystaw itp.) lub ich większe grupy
(w nielicznych inwentaryzacyjnych opracowaniach klasztoru bielańskiego i jego
całościowych omówieniach)2, ale jak dotąd jedynie raz rozpatrywano ten zbiór jako
jednolitą galerię, przejściowo powiązaną z jednym wnętrzem3. Zespół ten stanowczo
wymaga monografii, konieczne są też opracowania poszczególnych dzieł (co jednak
koniecznie powinno być poprzedzone – zresztą aktualnie planowaną ‒ systematyczną
konserwacją i badaniami). Omówienie tu zaprezentowane należy więc traktować jako
wstęp do dalszych badań. Z braku miejsca pominięte będą szczegółowe opisy oraz nie
zostaną sformułowane indywidualne noty katalogowe, choć dane podstawowe znajdą
swoje miejsce w tekście i przypisach. Autorowi zależało jednak na tym, aby móc zarysować całość zagadnienia, zanim prowadzone będą badania szczegółowe, a także, by
zaprezentować pojedynczy, wyjątkowo interesujący, a zupełnie nieznany obraz z tego
zbioru.
Ustalenie pełnej listy portretów znajdujących się niegdyś i zachowanych obecnie
w klasztorze bielańskim nie jest rzeczą prostą, podobnie jak trudny jest wybór klucza umożliwiającego logiczne ich uszeregowanie i omówienie (poza oczywistymi,
ale mało uzasadnionymi kryteriami technicznymi, układem alfabetycznym nazwisk
osób, chronologicznym według dat życia portretowanych itp.). Nie można jednak
z pewnością ograniczać się do aktualnego zasobu, gdyż pewne ważne przedstawienia,
obecnie niezidentyfikowane czy nieodnalezione, a jeszcze niedawno odnotowywane
w źródłach i literaturze, są ważnymi ogniwami pozwalającymi ustalić funkcję i czas
powstania większej części omawianego zespołu. Dlatego warto zestawić tę specyficzną
galerię w całość, idąc chronologicznie śladem kolejnych wzmianek (przy okazji pojawiania się po raz pierwszy poszczególnych konterfektów podawane będą w przypisach
podstawowe dane katalogowe4).
2 Literatura ta, niemal w komplecie, została uwzględniona dalej, w ramach stanu badań, przy omawianiu
kolejnych wizerunków. W przypadku, gdy istniały noty katalogowe zbierające starszą literaturę, zrezygnowano z jej szczegółowego przytaczania.
3 Żmudziński 2009/2010, s. 168–173.
4 W miarę omawiania portrety będą numerowane (w nawiasach okrągłych); numery te odpowiadają także
numerom ilustracji, co ułatwi później orientację w całym zespole (w przypadku dwóch ostatnich numerów – 12A i 12B – w związku z faktem zaginięcia portretów, aby uniknąć luki w ilustracjach, zastosowano
ten nietypowy rodzaj numeracji – dlatego w artykule jest il. 12, odnosząca się do innego obiektu, a nie
ma il. 12A i il. 12B). Przyjęto także na wstępie, że w związku z faktem pojawiania się w tym zbiorze
par portretów poszczególnych osób (czasami występujących obok siebie zupełnie przypadkowo, a czasami w wyniku planowanego działania – kopiowania w zmniejszonych formatach wcześniej nabytych
wizerunków w celu wykorzystania ich w innych pomieszczeniach klasztoru), wprowadzono określenia
„pierwszy” i „drugi” portret w odniesieniu do przedstawień jednej osoby („pierwszy” zawsze jest por-
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W najwcześniejszych przekazach źródłowych (w gruncie
rzeczy jednak bardzo późnych, bo datowanych na początek
XIX w.) portrety związane były przede wszystkim z pomieszczeniem zakrystii, do której także i dziś w większości przynależą (choć przez ten czas portrety „wędrowały” po całym
klasztorze). Pierwszy bielański inwentarz uwzględniający
ruchome wyposażenie klasztoru, datowany na 1820 r., wśród
bardzo wielu obrazów w zakrystii wymienia wizerunki trzech
ważnych fundatorów konwentów kamedulskich: Mikołaja
Wolskiego (Bielany), Krzysztofa Paca (Pożajście) i Wojciecha
Kadzidłowskiego (Bieniszewo)5. Fakt, iż w całym inwentarzu odnaleźć można obecnie jedynie te trzy przedstawienia
wynika niewątpliwie z tego, że spis pominął wiele pomieszczeń klasztoru, w tym wnętrza budynku gościnnego (zwanego
Foresterią, Pokojami Biskupimi, a później Schindlerówką),
usytuowanego przy narożniku południowo-zachodnim dziedzińca przed fasadą kościoła klasztornego, gdzie – jak później
zobaczymy – umieszczono w połowie XVIII w. część konterfektów. Te trzy wizerunki z zakrystii bez większych trudności
identyfikować można z zachowanymi do dziś zabytkami.
Portret Mikołaja Wolskiego (ok. 1549‒1630) to z pewnością jeden
z dwóch wizerunków fundatora eremu bielańskiego zachowanych w klasztorze do dnia dzisiejszego. Dzięki wzmiance
w książce Ludwika Zarewicza z 1871 r.6, wspominającej o przeniesieniu tego obrazu
z zakrystii na aktualne miejsce do kościoła, wiemy, że był to wizerunek większy (il. 1)7,
całopostaciowy, eksponowany obecnie we wnętrzu świątyni nad głównym wejściem
(może także było to do początku jego miejsce stałego eksponowania, zważywszy, że
w pobliżu w posadzce jest grobowiec fundatora, a na ścianie powyżej jego epitafium
– ale w inwentarzu z 1820 r. nie jest w tym miejscu wymieniony8). Ten dobrej jakości
artystycznej konterfekt, być może dar samego fundatora, datowany – zważywszy na
wiek portretowanego – na lata ok. 1620‒1630, wiązany był z wybitnym włoskiem
malarzem kamedulskim przebywającym w Polsce, Wenantym z Subiaco ‒ atrybucji tej,

1. Portret Mikołaja
Wolskiego (ok.
1549–1630), marszałka
wielkiego koronnego,
fundatora klasztoru
kamedułów na
Bielanach w Krakowie,
ok. 1620–1630;
Kraków, kościół
kamedułów na
Bielanach;
fot. Janusz Kozina

tretem większych rozmiarów i prawie zawsze chronologicznie wcześniejszym). W przypisach podano
następujące dane: technikę, wymiary (niekiedy także w ramach, jeśli zawierają one identyfikujące napisy)
oraz oznaczenia i napisy (na licu, na ramie i na odwrocie).
5 Archiwum Klasztoru OO. Kamedułów na Bielanach, rkps bez sygn., Inwentarz Eremu Bielańskiego […]
na mocy rozporządzenia […] Senatu (dalej: Inwentarz 1820), po 3 X 1820, „Portrety trzech Fundatorów,
JW. Wolskiego w ramach pozłacanych, JW. Paca i Kacidłowskiego”, k. 12.
6 Zarewicz 1871, s. 28.
7 Płótno, olej; 216 × 125 cm; w prawym górnym narożu na licu wymalowany kartusz z herbem Półkozic,
otoczony literami odnoszącymi się do godności portretowanego: „N. W. | D. P. | S. R. | P. M. | K. R. | O. Q. |
C.”. Autor opracowania nie miał możliwości bezpośrednio badać tego wizerunku.
8 Inwentarz 1820, k. 6.
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ostatnio na ogół kwestionowanej, nie można jednak zupełnie odrzucić9. Wizerunek ten z względu
na swoje wymiary i reprezentacyjny charakter,
a także z uwagi na specjalną pozycję fundatora bielańskiego konwentu zasłużenie zajmuje pierwsze
miejsce w galerii konterfektów fundatorskich na
Bielanach.
Wzmianka o znajdującym się w zakrystii
Portrecie Krzysztofa Paca (1621‒1684), kanclerza
wielkiego litewskiego, fundatora w 1662 r. klasztoru kamedułów w Pożajściu, zapisana w inwentarzu w 1820 r. także, jak przypuszczamy, odnosi się
do starszego – i większego ‒ z dwóch wyobrażeń
tego dostojnika zachowanych na Bielanach (il. 2)10
(mamy podstawy aby sądzić, że drugi, mniejszy
jego portret znajdował się w tym czasie w innym
miejscu – o czym dalej). Portret ten jest bez wątpienia kopią (lub nawet repliką?) Portretu Krzysztofa
Paca autorstwa Daniela Schultza, z ok. 1670 r., obecnie przechowywanego w Kownie (Nacionalinis
M.K. Čiurlionio Dailës Muziejus), a pochodzącego
z klasztoru w Pożajściu11. Można przypuszczać,
że na podkrakowskie Bielany trafił z litewskiego klasztoru, i to chyba dość wcześnie,
o czym by świadczyło sporządzenie w połowie XVIII w. na miejscu jego kopii (o czym
dalej).
Trzecim konterfektem, który w 1820 r. miał znajdować się w zakrystii jest Portret
Wojciecha Kadzidłowskiego (zmarłego w 1666 roku), kasztelana inowrocławskiego12, fundatora klasztoru w Bieniszewie erygowanego w 1663 r. (choć w formie murowanego
zespołu wzniesionego dopiero po połowie XVIII w., wcześniej bardzo skromnego,

9 Ostatnio omówiony wyczerpująco w: Narodziny stolicy 1996, poz. kat. XI 3 na s. 351 (notę opr. Przemysław
Mrozowski), tu zebrana wcześniejsza literatura, il. 52 w części albumowej po s. 102.

2. Portret Krzysztofa
Paca (1621–1684),
kanclerza wielkiego
litewskiego, fundatora
klasztoru kamedułów
w Pożajściu, po 1670,
replika lub kopia
portretu autorstwa
Daniela Schultza;
Kraków, kościół
kamedułów na
Bielanach;
fot. Janusz Kozina
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10 Płótno (nabite na podkład z desek), olej; 91,5 × 69 cm (w świetle ramy; deski podobrazia 97 × 75 cm;
w ramie 107,7 × 85 cm); na licu obrazu u góry napis: „FVNDATOR EMI MTI PACIS”, obok, z lewej strony
pola obrazu, namalowany kartusz z herbem Gozdawa otoczony literami: CM. D. | S.P. | D. L. | C.; na ramie
malowany napis: „KRZYSZTOF. ZYGMUNT. PAC. KANCL. W: X: LITEW:” (oba te napisy – na licu i na
ramie – zestawione w odwrotnej kolejności tworzą całość); na odwrocie malowanym na kolor zielony naklejona u dołu po lewej kartka papieru z napisem odnoszącym się do dawnej restauracji obrazu: „Portret
K. Z. Paca | w 1889 r. naprawiony – bardzo zniszczony | Kilka razy podklejany – przegniłe płótno | wraz
z gruntem odpada – zaledwie 1/4 | część malowania widna – | na [desce?] podklejono” oraz podpis w formie wiązanego monogramu z liter „LŁ”, odnoszący się niewątpliwie do czynnego na Bielanach malarza
i konserwatora Ludwika Łepkowskiego (1829–1905).
11 Por. Steinborn 2004a, poz. kat. 16 na s. 124, il. na s. 125.
12 Przyjmuję tu – wbrew napisowi na obrazie – taką właśnie godność Kadzidłowskiego za jego biogramem:
Przyboś 1964–1965, s. 411; podobnie w: Gąsiorowski 1990, poz. 613 na s. 89.
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drewnianego)13. I znowu, jak w poprzednich
przypadkach, wydaje się, że w zakrystii znajdował
się w tym czasie starszy – większy – Portret Wojciech
Kadzidłowskiego (il. 3)14 (zachowany do dziś ‒
w przeciwieństwie do młodszego i mniejszego, którego w 2009 r. nie udało się odszukać w klasztorze).
Podobnie jak w poprzednim przypadku możemy
przyjąć, że obraz znajdował się na Bielanach już
w połowie XVIII w. i jest możliwe, że pochodzi
z czasów niewiele wcześniejszych (datowanie
utrudnia nie najwyższy poziom artystyczny malowidła). Można się domyślać, że jego obecność na
Bielanach wynikała z żywych kontaktów pomiędzy
eremami.
Kolejne ‒ drugi i trzeci ‒ wykazy portretów
znajdujących się w klasztorze bielańskim, znacznie
obszerniejsze niż zawarty w rękopisie z 1820 r.15,
zawdzięczamy opracowaniu Ludwika Zarewicza16
oraz inwentaryzacyjnej publikacji Stanisława
Tomkowicza z 1906 r. (ten drugi powstał zapewne
jakiś czas wcześniej niż wskazuje na to data wydania). Spis Zarewicza uwzględnia obrazy zawieszone w zakrystii (w tym trzy uprzednio
wymienione w tym wnętrzu w 1820 r.) (il. 1‒3). Zestawienie Tomkowicza obejmuje
portrety zgromadzone przed 1906 r. w trzech miejscach: w nawie kościoła (większy
portret Wolskiego, przeniesiony tam z zakrystii jeszcze za czasów Zarewicza) (il. 1)17,
w zakrystii (tylko dwa – o nich dalej)18 i w refektarzu (usytuowanym w północnym
skrzydle zabudowań klasztornych)19 – nie ulega wątpliwości, że w czwartej ćwierci
13 Por. Guttmejer 2007, s. 72.

3. Portret Wojciecha
Kadzidłowskiego
(† 1666), kasztelana
inowrocławskiego,
fundatora klasztoru
kamedułów
w Bieniszewie,
po 1663; Kraków,
kościół kamedułów
na Bielanach;
fot. Janusz Kozina

14 Płótno, olej; 94 × 76 (w świetle ramy; w ramie 108,2 × 89,5 cm); na licu obrazu u góry napis: „FVNDATOR. E. SS. QVIN. MM”; obok, z lewej strony pola obrazu, namalowany kartusz z herbem Ogończyk
otoczony literami: „I.N. | A. K. | C. I. | C. R. | AETATIS SVAE”; na ramie malowany napis: „ALBERT.
KADZIDŁOWSKI. KASTEL: INOWŁODZKI. 1663” (oba te napisy – na licu i na ramie – zestawione
w odwrotnej kolejności tworzą całość); u dołu od strony lica naklejona kartka papieru z drukowaną liczbą „1706” i drugą dopisaną u dołu „1788”; na odwrocie, na dawnym płótnie dublującym, naklejona kartka
z odręcznym napisem: „w 1889 r. we wrześniu | portret Alberta Kadzidłowskiego – | oczyszczono – | ma
numer wystawy | zabytków w Krakowie” (na razie nie udało się ustalić o jaką wystawę chodzi).
15 Jacek Gajewski (Gajewski 1977, s. 52 przyp. 20) podał informacje, że w archiwum klasztoru znajduje się
jeszcze jeden inwentarz kościoła – z 1873 r. – zawierający spis obrazów w zakrystii, jednak ze względu na
fakt, iż archiwum dalej nie jest w pełni uporządkowane, nie miałem możliwości skorzystać z tego rękopisu (znany mi jest – częściowo – inwentarz z 1870 r., jednak nie mam pewności, że chodzi o ten sam spis).
16 Zarewicz 1871.
17 Tomkowicz 1906, s. 29–30.
18 Ibidem, s. 30.
19 Ibidem, s. 46–48 – tu zaznaczono, że opis portretów w refektarzu sporządził Julian Pagaczewski, a uzupełnił Tomkowicz.
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4. Portret Stanisława
Hozjusza (1504–
1579), biskupa
warmińskiego
i kardynała, przed
1579, malarz czynny
w Rzymie; Kraków,
kościół kamedułów
na Bielanach;
fot. Janusz Kozina

XIX w. portrety te zostały przeniesione
z zakrystii do refektarza. Oprócz dwóch
konterfektów wcześniej wymienionych
w inwentarzu z 1820 r. jako znajdujące
się w zakrystii (il. 1‒3), uwzględniono tu
wiele bardzo interesujących przedstawień.
Prezentujemy je w takiej kolejności, w jakiej
pojawiają się w opracowaniu Tomkowicza,
odwołując się każdorazowo także do wcześniejszej książki Zarewicza.
Publikacja z 1906 r. wymienia – obok
portretu Wolskiego w kościele ‒ w zakrystii dwa przedstawienia dostojników
duchownych niepowiązanych bezpośrednio
z kamedułami i niebędących fundatorami
eremów kamedulskich, choć drugi z nich
– jak zobaczymy – pozostawał z klasztorem
bielańskim w bliskich relacjach. Pierwszym
obrazem jest Portret Stanisława Hozjusza
(1504‒1579) (il. 4)20, biskupa warmińskiego
i kardynała, jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli reformującego się po soborze
trydenckim Kościoła katolickiego w skali
europejskiej. Ten dobrej klasy obraz można uznać za dzieło powstałe w Rzymie pod
koniec życia kardynała (lub za jego niezłą replikę). Podobieństwo rysów zbliża ten
wizerunek zarówno do całopostaciowego przedstawienia Hozjusza z 1575 r., pochodzącego ze zbiorów watykańskich, a ofiarowanego przez papieża Jana Pawła II w 1987 r.
na Zamek Królewski w Warszawie21, ale także do popiersiowych ujęć graficznych
i malarskich wiązanych przez Tadeusza Chrzanowskiego z Tomaszem Treterem22.
Jest jednak obraz bielański dziełem niezależnym od poprzednio wymienionych, m.in.
ze względu na ujęcie Hozjusza bez biretu (ukazanego osobno przy dolnej krawędzi)
20 Zarewicz 1871 („wierny stary portret kardynała Hozyusza”); Tomkowicz 1906, s. 30. Płótno, olej; około
61 × około 52 cm (w świetle ramy 51,5 × 58,3 cm; w ramie 71,5 × 65 cm); z lewej strony pola obrazu u góry
namalowany kartusz z herbem własnym kardynała (tarcza dwudzielna w słup, w polu prawym sześć kul,
w polu lewym nogawica), poniżej napis „Anno vitae suae | LXXVI” (co oznaczałoby rok śmierci kardynała – 1579); na odwrocie, na płótnie dublującym, napis: „WIZERUNEK | KARDYNAŁA STANISŁAWA
HOZYUSZA | NOWEM PŁÓTNEM PODKLEJONY | I WRAZ Z RAMAMI STAREMI | ZRESTAUROWANY | W ROKU 1879 | JUBILEUSZOWYM TRZECHSETLETNIEJ | ROCZNICY JEGO SKONU
| WŁASNOŚĆ KONWENTU O.O. KAMEDUŁÓW NA BIELANACH | POD KRAKOWEM | Z TEGO
PORTRETU AKADEMIJA UMIEJĘTNOŚCI | WYDAŁA RYCINĘ,”; tamże w lewym dolnym rogu naklejona kartka papieru z drukowaną liczbą „1708” i napisem dopisanym u dołu ręcznie: „Wystawa | staroż.
w Krakowie”.
21 Juszczak, Małachowicz 2007, poz. kat. 460 na s. 626–628 (notę opr. D. Juszczak), il. na s. 627; tu najbardziej aktualne rozważania na temat ikonografii Hozjusza.
22 Chrzanowski 1984, s. 85–87, przypisy na s. 109–110, il. 15–16.
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i wyjątkowo ostrą, realistyczną charakterystykę jego
twarzy. Chrzanowski, który omówił krótko niewątpliwie znany mu osobiście obraz bielański (choć go
nie reprodukował)23, uznał go za artystycznie najlepszy istniejący portret kardynała (poza popiersiem
w pomniku nagrobnym), ale nie był w stanie wskazać
jednoznacznie powodu, dla którego obraz ten znalazł
się na Bielanach.
Drugi portret, wymieniony przez Zarewicza
w 1871 r.24 i Tomkowicza w 1906 r.25, znajdujący się
w zakrystii (z kontekstu opracowania Tomkowicza
można przypuszczać, że za jego czasów w zakrystii
wisiał tylko ten konterfekt i poprzednio omówiony
wizerunek Hozjusza), to będący w nienajlepszym
stanie Portret Stanisława Kostki Załuskiego (1695‒1758)
(il. 5)26, biskupa krakowskiego od 1747 r. Obraz, nie
będąc dziełem wybitnym, dobrze jednak koresponduje ze znanymi wizerunkami biskupa (graficznymi
i malarskimi) utrzymanymi w podobnym typie27. Co
ciekawe, na Bielanach nie zachował się żaden portret
innego biskupa krakowskiego. Świadczy to o tym, że
musiały być chyba specjalne powody, dla których ten
właśnie dostojnik został w taki sposób upamiętniony.
O biskupie Załuskim wiadomo, że utrzymywał z konwentem bielańskim żywy kontakt: 5. Portret Stanisława
Załuskiego
Zarewicz, omawiając krótko dzieje budynku Foresterii (później tzw. Schindlerówki), Kostki
(1695–1758), biskupa
28
wspomina, że Załuski często w tym miejscu odbywał rekolekcje . Właśnie w później- krakowskiego, po 1747;
szej Schindlerówce została w połowie XVIII w. urządzona sala z galerią fundatorów Kraków, kościół
kamedułów
klasztorów paulińskich, można się więc domyślić, że portret aktualnego pasterza diece- na Bielanach;
fot. Janusz Kozina
zji i częstego użytkownika gmachu znalazł się tam jako uzupełnienie.
29
Wśród wyszczególnionych w refektarzu w czasach Tomkowicza portretów na
pierwszym miejscu przytoczyć trzeba drugi w kolejności bielański Portret Mikołaja
Wolskiego (il. 6)30 (mniejszy), który już wcześniej Zarewicz wymieniał na tym miejscu,
23 Ibidem, s. 87.
24 Zarewicz 1871, s. 28.
25 Tomkowicz 1906, s. 30.
26 Płótno, olej; 68,5 × 50 cm (w ramie 78,5 × 58 cm); brak napisów.
27 Por. Banacka 2001, np. il. 1 na s. 9, il. 24 na s. 181 – podobieństwo do ujęcia z obrazu bielańskiego wykazuje
szczególnie ten drugi obraz, wiązany hipotetycznie z osobą Antoniego Brygierskiego.
28 Zarewicz 1871, s. 31.
29 Tomkowicz 1906, s. 46.
30 Płótno, olej; 69 × 50 cm (w ramie 84 × 64 cm); na licu w lewym górnym narożniku napis: „M. WOLSKI |
M. W. KOR:”. Obraz był niedawno konserwowany – w tym dublowany – w związku z ekspozycją na wystawie w Muzeum Historycznym m. Krakowa w 2008 r.
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6. Portret Mikołaja
Wolskiego
(ok. 1549–1630), poł.
XVIII w. (?), zapewne
na podstawie wizerunku
całopostaciowego (il. 1);
Kraków, kościół
kamedułów na
Bielanach;
fot. Janusz Kozina

a nie w zakrystii31 – możliwe, że od
początku przeznaczony był do jadalni
mnichów po to, by mogli stale wspominać swojego fundatora. Stanowi on
niewątpliwie powtórzenie popiersia
fundatora z większego wizerunku (il.
1). Mimo pewnych różnic w stosunku
do dużego portretu (forma włosów
i zarostu, położenie laski) trzeba uznać
go za naśladownictwo obrazu z nawy
głównej. Mniejszy obraz ostatnio
uważany jest za wykonany w drugiej
połowie XVII w.32, nie można jednak
wykluczyć i późniejszego datowania.
Jako następny znajdujący się
w refektarzu Tomkowicz wymienia
(i co ważne – reprodukuje)33 Portret
króla Jana Kazimierza (1609‒1672),
niewątpliwie identyczny z większym
portretem tego monarchy zachowanym do dziś na Bielanach (il. 7)34.
Obraz ten posiada dość bogatą literaturę. Z nowszych pozycji wymieńmy katalog
wystawy wawelskiej z 1976 r.35, gdzie zestawiono wcześniejsze publikację, artykuł
Jacka Gajewskiego z 1977 r.36, a wreszcie monografię malarza gdańskiego Daniela
Schultza autorstwa Bożeny Steinborn, za którą przyjąć trzeba, że mamy do czynienia ze
współczesną (ok. 1678 r.?), choć nie autorską kopią zaginionego wizerunku króla namalowanego przez Daniela Schultza37. Jeśli istnieje jakaś niezgodność poglądów odnośnie
31 Zarewicz 1871, przyp. na s. 226.
32 Droga do Watykanu 2008, poz. kat. V.24 na s. 168–169 (notę opr. I. Palca), il. na s. 169.
33 Tomkowicz 1906, s. 46–47, il. na tabl. VI po s. 46. Por. też wcześniej: Zarewicz 1871, s. 28, choć obraz
wzmiankowany jest tu w sposób bardzo ogólny.
34 Płótno, olej; 138,5 × 99,5 cm (w ramie 154 × 116 cm); dawniej na licu, na postumencie miała się znajdować rzekomo data „1678”; na ramie napis: „IOANES CASIMIR REX POLONIAE | FVNDATOR EREMI
VYGREN|SIS. ET BENEFACTO|R EREMI VARSAVIENSIS”; na odwrocie nowego krosna dodanego
w czasie ostatniej konserwacji obrazu (kiedy też wizerunek zdublowano), naklejono na poziomej listwie
biegnącej w połowie wysokości, dwie kartki – z lewej starsza, niewątpliwie przeniesiona z dawnego płótna, z napisem: „1889 r. w Wrześniu | Portret Jana Kazimierza | z kużu [sic] z nieczystośći | tylko oczyszczono | LL” (czyli Ludwik Łepkowski – por. wyżej przyp. 10); z prawej kartka nowsza z napisem: „Gruntowną
konserwację z podklejeniem | na nowe płótno przeprowadziła | konserwator Maria Skąpska-Otłowska
| w latach 1975/76 w Pracowni Konserwacji | Malarstwa i Rzeźby w Państwowych Zbiorach | Sztuki na
Wawelu” (konserwacja ta miała niewątpliwie związek z wypożyczeniem obrazu na wystawę poświęconą
Wazom, organizowaną na Wawelu).
35 Sztuka Wazów 1976, poz. kat. 216 na s. 91 (notę opr. J.T. Petrus), il. 76.
36 Gajewski 1977, s. 52–53, il. 11 na s. 56.
37 Steinborn 2002, s. 102 (tu zebrana literatura), il. na s. 103.
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tego obrazu, to dotyczy ona kwestii jego pochodzenia. Za dawną miejscową tradycją 7. Portret króla Jana
(1609–
Jacek Gajewski przyjął, że portret ten pierwotnie znajdował się w eremie wigierskim, Kazimierza
1672), protektora
a potem warszawskim, zaś na podkrakowskie Bielany trafił dopiero w drugiej połowie klasztoru kamedułów
XIX w.38, zaś Jerzy T. Petrus zasygnalizował, ze pewne przekazy źródłowe wskazują na na Bielanach pod
Warszawą i fundatora
to, że obraz od XVII wieku znajdował się w klasztorze krakowskim39.
klasztoru kamedułów
Nie sposób tego sporu jednoznacznie rozstrzygnąć, ale interesujące jest, że na w Wigrach, około
1678(?), kopia portretu
krakowskich Bielanach zachował się drugi (mniejszy) Portret króla Jana Kazimierza pędzla Daniela
(1609‒1672) (il. 8)40, także wzmiankowany przez Tomkowicza jako kolejny konterfekt Schultza; Kraków,
kościół kamedułów na
z galerii zgromadzonej za jego czasów w refektarzu klasztornym41. Mniejszy wizerunek Bielanach; fot. Janusz
Wazy, ukazujący tylko jego popiersie, jest z całą pewnością zredukowanym powtórze- Kozina
niem większego portretu króla znanego z egzemplarza bielańskiego, przedstawiającego
8. Portret króla Jana
monarchę w 3/4 postaci (il. 7). Wspólna obecność tych dwóch obrazów w podkrakow- Kazimierza (1609–
skim klasztorze chyba nie jest przypadkowa. Zważywszy na fakt, że nie jest to jedyna 1672), 2. poł. XVII w.
38 Gajewski 1966, s. 52, przyp. 20.
39 Sztuka Wazów 1976; Petrus nie opublikował jednak zapowiadanego osobnego artykułu poświęconemu
temu zagadnieniu.
40 Płótno, olej; 65 × 48 cm (w ramie 72,8 × 55,6 cm); na odwrocie ślady naklejenia opisów na kartkach oraz
na krośnie m.in. napis: „Tylko rzeczoznawcy mal” (?).
41 Tomkowicz 1906, s. 47. Zarewicz nie odnotował tej mniejszej wersji wizerunku króla; wymieniając jego
portret w zakrystii, miał zapewne na myśli większy konterfekt Wazy (zob. Zarewicz 1871, s. 28).

lub poł. XVIII w.(?),
zredukowana kopia
portretu pędzla Daniela
Schultza (być może za
pośrednictwem obrazu
przechowywanego na
Bielanach w Krakowie
– il. 7); Kraków,
kościół kamedułów
na Bielanach;
fot. Janusz Kozina
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9. Portret Krzysztofa

Paca (1621–1684),
poł. XVIII w., na
podstawie wizerunku
będącego powtórzeniem
dzieła Schultza,
zachowanego
w klasztorze na
Bielanach w Krakowie
(il. 2); Kraków,
kościół kamedułów
na Bielanach;
fot. Janusz Kozina

taka para, na jaką tu natrafiamy, a także iż mniejsze
egzemplarze z tych par miały porównywalne ze sobą
rozmiary, można przyjąć, że drugi Portret króla Jana
Kazimierza (1609‒1672) stanowi zmniejszoną wersję
wizerunku większego, namalowaną dla Bielan – jak
w innych przypadkach replik – zapewne w połowie
XVIII w. (choć należałoby podkreślić pewną odrębność stylistyczną tego obrazu w stosunku do pozostałych kopii wykonanych w tym czasie) (il. 9). Byłoby
to dość istotnym argumentem przemawiającym za
tezą Jerzego T. Petrusa, że większy portret ostatniego
Wazy był na Bielanach przynajmniej już w XVIII w.,
a nie że przekazany tam został dopiero w drugiej
połowie XIX stulecia.
Kolejnymi dwoma obrazami uwzględnionymi
przez Tomkowicza jako znajdujące się przed 1906 r.
w refektarzu były dwa wizerunki Krzysztofa Paca
– jeden z nich, zapewne większy i starszy (il. 2),
wymieniony był też wcześniej jako znajdujący się
ok. 1871 r. w zakrystii42. Ten większy obraz przedstawiający Paca był już omówiony wyżej. Mniejszy43
(il. 9) stanowi niewątpliwie zredukowane do popiersia ujęcie postaci kanclerza, znane z wizerunku
większego, będącego kopią czy repliką konterfektu
autorstwa Schultza (il. 2). Czas wykonania tej kopii nie jest łatwy do ustalenia – sugerowanie połowy XVIII w. wynika z przekonania o przynależności obrazu do galerii
portretów urządzonej w tym właśnie czasie w sali na ostatniej kondygnacji późniejszej
Schindlerówki (o czym za chwilę, w podsumowaniu).
Kolejny portret wymieniony przez Tomkowicza w refektarzu, a wcześniej
wzmiankowany przez Zarewicza w zakrystii, przez obu badaczy – zgodnie z napisem
– uważany za przedstawienie Mikołaja Radziwiłła zwanego Sierotką, jest tak odrębnym i intrygującym dziełem, że omówiony zostanie osobno, na końcu artykułu. Tu
dodajmy tylko, że wszystko wskazuje na to, że jego związek z galerią portretów fundatorów eremów bielańskich jest zupełnie przypadkowy (choć nie dotyczy to związku
z Bielanami).
Następny wizerunek dostrzeżony przez Tomkowicza w refektarzu (a wcześniej
w zakrystii odnotowywał go Zarewicz), to Portret Jerzego Ossolińskiego (1595‒1650)
(il. 10)44, pod koniec życia (od 1643 r.) kanclerza wielkiego koronnego, którego bliższy
42 Tomkowicz 1906, s. 47; Zarewicz 1871, s. 28.
43 Płótno, olej; 67,5 × 48,5 cm (w ramie z listewek 69,2 × 50,6 cm); na licu obrazu u góry napisy – po lewej
i prawej, układające się w całość: „K. Z. PAC. | K. W. X. LIT. | FVNDATOR | E. M[r?j] PACIS”.
44 Płótno, olej; 115,5 × 78 cm (w ramie 127,3 × 90 cm); na licu w prawym górnym narożniku kartusz z herbem
Topór otoczony literami: „G. D. T O. | S. R. | I. P. | S. R. C.”; na ramie u góry napis: „JERZY. OSSOLIŃSKI.
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związek z kamedułami nie jest potwierdzony, choć obracał się w kręgu protektorów
klasztoru bielańskiego, będąc jednak dostojnikiem młodszym o pokolenie. Obraz był
ostatnio publikowany ‒ sugerowano ogólne datowanie na drugą połowę XVII w.45
Wizerunek wydaje się raczej powtórzeniem jakiegoś innego przedstawienia, a jego
czas powstania określałby pojawiający się w tytulaturze na obrazie tytuł kanclerski46.
Pierwowzór portretu bielańskiego z pewnością nawiązywał do najważniejszego portretu Ossolińskiego, od którego praktycznie wywodzi się cała jego ikonografia: zaginionego wizerunku autorstwa Bartłomieja Strobla z lata 1634‒1636, znanego z wielu
powtórzeń graficznych i malarskich w różnych wariantach47 (może najwcześniejszy
z nich jest obraz z Muzeum Narodowego w Warszawie, w depozycie w Zamku
Królewskim w Warszawie48). Niezależność od większości tych przedstawień wykazuje
konterfekt w kilku szczegółach: na Bielanach kanclerz wspiera się ręką o stół, a nie
podpiera pod bok, nigdzie też nie występuje w portretach Ossolińskiego tak bogato
zdobiona kotara. Obraz wymaga więc komentarza bardziej szczegółowego niż tylko
zamieszczony tu, w artykule zaledwie sygnalizującym istnienie bielańskiej kolekcji.
Kolejne portrety to przedstawienia osób, których związek z zakonem kamedułów
i szczególnie z klasztorem bielańskim był niepodważalny. Następnym konterfektem z tej
grupy, odnotowywanym przez Zarewicza w zakrystii49, a potem przez Tomkowicza
w refektarzu (przed 1906 r.)50, jest Portret Jerzego Zbaraskiego (1574‒1631) (il. 11)51, kasztelana krakowskiego, jednego z darczyńców i protektorów eremu bielańskiego, który
na mocy testamentu Wolskiego miał ‒ jako jego bliski przyjaciel – opiekować się
fundacją, ale nie o wiele przeżył marszałka52. Napis na ramie wizerunku podaje datę
śmierci portretowanego, lecz została ona zapewne dopisana później. Ikonografia tego
wybitnego mecenasa sztuki i polityka nie została kompleksowo opracowana, ogólnie
mówi się o kilku wizerunkach Zbaraskiego53 – bielański, będący może repliką innego
obrazu, jest stojącym na przeciętnym poziomie, choć starannie wykonanym, dziełem
malarza polskiego.
KANCLERZ. W: KOR.” Obraz był niedawno konserwowany – w tym dublowany – w związku z ekspozycją na wystawie w Muzeum Historycznym m. Krakowa w 2008 r.
45 Droga do Watykanu 2008, poz. kat. I.35 na s. 50 (notę opr. I. Palca), il. na s. 51.
46 „S. R. C.” – zapewne „Supremus Regni Cancellarius”.
47 Tylicki 2000, t. 1, s. 187–189; t. 2, poz. kat. I.2.16 (oraz: a–s) na s. 57–70, il. na s. 170–173.
48 Zob. Narodziny stolicy 1996, poz. kat. VI.4 na s. 248 (notę opr. P. Mrozowski), il.
49 Zarewicz 1871, s. 28.
50 Tomkowicz 1906, s. 48.
51 Płótno, olej; 132 × 108 cm (w ramie 143 × 121 cm); na licu obrazu u góry z lewej strony wymalowany
kartusz z herbem Korybut, otoczony literami: „X. | G. Z.”; u dołu lica po lewej naklejona kartka papieru z dwiema liczbami: większą, drukowaną „1705” i mniejszą napisaną ręcznie „1787”; na odwrocie, na
dublującym starym płótnie naklejona u dołu kartka papieru z odręcznym napisem: „1889 r. w wrześniu
| portret Jerzego Zbaras|kiego oczyszczono – tylko | L[udwik] Ł[epkowski] | ma numer wystawy | z przeszłości w Krakowie”.
52 Zob. testament Mikołaja Wolskiego z 7 III 1630 r., którego obszerne fragmenty w: Małkiewicz 1962, s. 176.
53 Zob. Polaków portret własny 1986, cz. 1, il. 63, cz. 2, komentarz do kat. 82 na s. 27–28 (opr. H. Małkiewiczówna).
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Podobną, rodzimą proweniencję, choć
może wyższy poziom artystyczny, a w każdym
razie spory ładunek psychologiczny, cechują
następny wizerunek, który przed 1906 r. wisiał
w refektarzu54, a wcześniej w zakrystii55: Portret
Jana Magnusa Tęczyńskiego (1575‒1637) (il. 12)56,
wojewody krakowskiego, wielkiego dobroczyńcy
kamedułów, fundatora eremu w Rytwianach i protektora fundacji bielańskiej na mocy testamentu
Mikołaja Wolskiego57. Wizerunek, w XX w. kilka
razy publikowany58, podobnie jak omówione
wyżej wyobrażenie Zbaraskiego prezentowany na
krakowskiej wystawie „Polaków portret własny”
w 1979 r.59, posiada swój dosłowny odpowiednik60
w postaci wizerunku pochodzącego z zamku
w Tęczynie, później przeniesionego do zbiorów
Potockich w Krzeszowicach, a po II wojnie światowej prezentowanego w Muzeum Narodowym
w Warszawie61. Oba egzemplarze charakteryzuje
ta sama silna wymowa ubranej w czerń postaci
Tęczyńskiego o surowej, wyraziście scharakteryzowanej twarzy: ostatniego męskiego przedstawiciela potężnego rodu, który przeżył trzech
swoich synów (ten „żałobny” charakter wizerunku
pozwala datować obraz na czas po śmierci ostatniego z nich, Stanisława, w 1634 r.).

54 Tomkowicz 1906, s. 48 (pierwszy z dwóch opisanych).
55 Zarewicz 1871, s. 28.

10. Portret Jerzego

Ossolińskiego
(1595–1650), kanclerza
wielkiego koronnego,
2. poł. XVII w;
Kraków, kościół
kamedułów na
Bielanach;
fot. Janusz Kozina
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56 Płótno, olej; 159 × 103 cm (w ramach, utworzonych przez proste listwy 161,5 × 105,5 cm); na licu, po prawej stronie pola obrazu, u góry, kartusz herbowy Tęczyńskich (w wersji pięciopolowej, z powtarzającym
się herbem Topór, udostojniony przez cesarza Karola V w 1527 r. i przez cesarza Ferdynanda I w 1561 r.),
a poniżej niego napis: „IOANNES MAGNVS IN TENCYN | ET SAC: ROM: IMP: COMES | PALATINVS CRACOVIENSIS | PŁOCENSIS RADOSICENSIS | ŻARNOVIECENSIS CERMNENSIS | CAPITANEVS. VLTIMVS VIRORVM | DE TENCYN. A. D. 1637 | AETAT. 56.”; na odwrocie, na dublującym
obraz płótnie, po prawej stronie u dołu naklejona kartka papieru z odręcznym napisem: „L[udwik] Ł[epkowski] | 1889. r. w Wrześniu | Portret Jana Tęczyń|skiego – | Zniszczone części w | draperyjach – w po|środku – na ręka|wach i dołem – oraz | na draperyi – dopełnio|no – i oczyszczono – | głowa zdaje się
pierwot | nie przemalowana –”.
57 Małkiewicz 1962.
58 Pajzderski 1912, przyp. 3 pomiędzy szpalt. 351 a 352 (portret bielański określony tu został jako „miernej
wartości artystycznej”), il. 17 między szpalt. 345 a 346; Dobrowolski 1948, s. 99, przyp. 2.
59 Polaków portret własny 1986, cz. 1, il. 62; cz. 2, komentarz nr kat. 78 na s. 27 (opr. H. Małkiewiczówna).
60 Niewielkie różnicę dotyczą m.in. kształtu kotary. Wymiary obrazu warszawskiego: 158 × 125 cm.
61 Portret polski 1977, poz. kat. 35 na s. 36 (notę opr. J. Ruszczycówna), il. 10.
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Stanisław Tomkowicz w swojej publikacji z 1906 r. wzmiankował jeszcze dwa
obrazy, których obecnie w klasztorze bielańskim nie można odnaleźć62. Pierwszym
był drugi, zapewne mniejszy i młodszy
(o czym dalej) Portret Jana Magnusa
Tęczyńskiego (1575‒1637) (nr 12A), o którym
z opisu Tomkowicza wiadomo tylko, iż
znajdował się na nim napis63, znacznie
krótszy od napisu na zachowanym portrecie
(il. 12). Możemy się tylko domyślać, że ten
drugi, niezachowany Portret Jana Magnusa
Tęczyńskiego stanowił zmniejszoną i zredukowaną kopię zachowanego konterfektu.
Podobnie było zapewne w przypadku
drugiego Portretu Wojciecha Kadzidłowskiego
(zmarłego w 1666 roku) (nr 12B), kasztelana
inowrocławskiego – Tomkowicz wymienia
dwa jego przedstawienia: pierwsze, większe,
starsze – jak przypuszczamy – i do dziś
zachowane (il. 3), pojawiło się już w inwentarzu z 1820 r., dlatego omówione zostało
na początku niniejszego opracowania64;
natomiast drugi portret (znowu pragniemy przyjąć, że był pomniejszonym lub zre- 11. Portret Jerzego
dukowanym, późniejszym powtórzeniem pierwszego) nie zachował się i tylko dzięki Zbaraskiego
(1574–1631), kasztelana
wzmiance u Tomkowicza wiemy, iż uzupełniony był na licu napisem, podobnie jak krakowskiego,
w pozostałych przypadkach kopii, pomniejszonym w stosunku do napisu na pier- protektora klasztoru
kamedułów na
wowzorze65. Warto tu jeszcze dodać, że tych zaginionych dziś, drugich egzemplarzy Bielanach w Krakowie,
portretów Tęczyńskiego i Kadzidłowskiego, nie uwzględnił w swoim tekście z 1871 r. 2. ćw. XVII w; Kraków,
kościół kamedułów
Zarewicz – o ile przyjąć, że wyliczone przez niego jako umieszczone w zakrystii wize- na Bielanach;
fot. Janusz Kozina
runki tych osób, to przedstawienia starsze i „większe”.
Jeszcze jeden wykaz portretów znajdujących się w klasztorze bielańskim
zamieszczony został w maszynopisie tekstu nigdy nieopublikowanego Katalogu zabytków sztuki w Polsce66. W czasie przygotowywania tekstu Katalogu większość portretów znajdowała się ponownie w zakrystii67, a tylko dwa z nich (drugi z wizerunków Wojciecha Kadzidłowskiego, obecnie nieodnaleziony i drugi Krzysztofa Paca,

62 Tomkowicz 1906, s. 48.
63 „IOANNES MAGNVS. IN. TENCZYN |A. D. 1637” – por. przyp. 56.
64 Tomkowicz opuścił w tym przypadku napis na ramie obrazu – por. przyp. 14.
65 „A. KADZIDŁOWSKI | K. I. F. E. B | A. D. 1663” – por. przyp. 14.
66 Gajewski, Pałamarz, Petrus 1970.
67 Ibidem, s. 32.
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12. Portret Jana

Magnusa
Tęczyńskiego
(1575–1637), wojewody
krakowskiego,
fundatora klasztoru
kamedułów
w Rytwianach
i protektora klasztoru
kamedułów na
Bielanach w Krakowie,
po 1634; Kraków,
kościół kamedułów na
Bielanach; fot. Janusz
Kozina

zachowany) (il. 9), przechowywane były osobno
w klasztorze68. W sumie w tekście Katalogu znalazły
się wszystkie portrety wcześniej wyszczególnione
przez Tomkowicza (poza dziś zaginionym drugim
Portretem Jana Magnusa Tęczyńskiego) (nr 12A). Z kolei
w chwili obecnej brak jest w klasztorze drugiego
Portretu Wojciecha Kadzidłowskiego (nr 12B), który
widział jeszcze Tomkowicz (należy liczyć, że obraz
ten zostanie jeszcze odnaleziony).
To skomplikowane wyliczenie pozwoliło na
zaakcentowanie stanu badań, ale też umożliwiło
prześledzenie zmian miejsc przechowywania konterfektów. Wszystkie zebrane tu informacje pozwalają
na wyciągnięcie kilku ogólnych wniosków. Zapewne
od samego początku istnienia konwentu bielańskiego
zbierano w nim portrety fundatorów i protektorów
zarówno eremu pod Krakowem (Wolski, Zbaraski),
jak i innych eremów (Tęczyński, król Jan Kazimierz,
Pac, Kadzidłowski). Można przyjąć, że miejscem ich
ekspozycji była zakrystia, gdzie wszyscy zakonnicy
kapłani przebywali w związku z odprawianiem
mszy świętej, w czasie której wspominali fundatorów i modlili się za nich. Najprawdopodobniej niektóre z obrazów tu zawieszonych
przysłano po prostu z innych konwentów. W tym zespole pojawiły się też, częściowo
może drogą przypadku, konterfekty innych wybitnych osób (Hozjusza, Ossolińskiego
i Załuskiego – ten ostatni mógł być od początku przeznaczony do innego pomieszczenia). Jak można przypuszczać, w połowie XVIII w. w klasztorze wykonano pomniejszone i zredukowane kopie portretów fundatorów najważniejszych klasztorów: być
może Mikołaja Wolskiego (il. 6) (w ramie 84 × 64 cm), z pewnością Jana Magnusa
Tęczyńskiego (nr 12A) (zaginiony, o nieznanych bliżej wymiarach), następnie
Krzysztofa Paca (il. 9) (w ramie 69,2 × 50,6 cm), Wojciecha Kadzidłowskiego (nr 12B)
(zaginiony, o nieznanych bliżej wymiarach), wreszcie do tej grupy zaliczymy także
przedstawienie drugie Jana Kazimierza (il. 8) (w ramie 72,8 × 55,6 cm). Wszystko
wskazuje na to, że kopie te zostały wykonane po to, by eksponować je w dużej sali na
II piętrze budynku gościnnego. W tej sali w ostatnich latach odkryto na ścianach rokokową polichromię z inskrypcjami oraz specjalnie wyodrębnionymi polami zarówno
na widoki polskich klasztorów kamedulskich i jeden obraz religijny (przypuszczalnie
Matki Boskiej), jak i na portrety fundatorów (il. 13‒14). Salę tę można datować na czas
ok. połowy XVIII w., a więc mniej więcej na lata pasterzowania w Krakowie biskupa
Stanisława Kostki Załuskiego (zm. 1758), którego portret (il. 5) (w ramie 78,5 × 58 cm)
także zachował się w klasztorze i prawdopodobnie przeznaczony był specjalnie dla tego
miejsca. O „sali z widokami klasztorów” autor miał okazję pisać w innym miejscu, nie
68 Ibidem, s. 38.
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będą tu więc referowane sporne problemy związane z dekoracją tego pomieszczenia
(m.in. zagadnienia, czy brakującym widokiem klasztoru był widok eremu w Szańcu,
czy też w tym miejscu – na ścianie południowej od strony wschodniej, gdzie nie zachował się stosowny napis identyfikujący ‒ znajdował się widok Bielan wraz z portretem
ich fundatora Wolskiego, a także czy przedstawieniu Bielan pod Warszawą towarzyszył w tej sali wizerunek króla Władysława IV, o istnieniu którego w podkrakowskim
eremie nie mamy żadnych informacji). Wyjaśnijmy tylko, że w czasie sporządzania

13. Sala z widokami

klasztorów i portretami
fundatorów na II piętrze
budynku gościnnego
(tzw. Foresteria),
usytuowanego przy
płd.-zach. narożniku
dziedzińca przed fasadą
kościoła klasztornego na
Bielanach w Krakowie,
ściana wsch. z widokami
klasztorów w Rytwianach
i Bieniszewie, miejscami
na portrety ich fundatorów
Tęczyńskiego
i Kadzidłowskiego oraz
obrazem Matki Boskiej;
fot. Aleksandra Grochal

inwentarza w 1820 r. duża część portretów musiała się znajdować poza zakrystią, choć
nie jest pewne, czy w „pokojach biskupich”, które zresztą spustoszył pożar w 1814 r.
(jak widać jednak, nie całkowicie)69 i które następnie, ok. 1857 r., przebudowano na
rezydencję ks. Jana Schindlera, przy okazji obniżając strop „sali z widokami”, co już
zupełnie uniemożliwiało powieszenie na ścianach portretów fundatorskich (ten układ
zachowano obecnie, co widać na fotografiach sali – il. 13 i 14). Przypuszczalnie sala
została zaaranżowana na nowo, a portrety przeniesiono do głównego gmachu klasztornego, gdzie najpierw umieszczono je w zakrystii (co dokumentuje książka Zarewicza),
by potem w czwartej ćwierci XIX w. przenieść je do refektarza w skrzydle północnym
(co potwierdza publikacja Tomkowicza z 1906 r.), a następnie w XX stuleciu ponownie
69 Archiwum Klasztoru OO. Kamedułów na Bielanach, rkps bez sygn., Inwentarz Eremu Bielańskiego Montis Argentini, 1822, rkps w s. 57, opisuje salę na II piętrze tego budynku bez wzmianki o dekoracji malarskiej na ścianach i o portretach; tamże na marginesie u dołu niewykorzystana dotychczas wzmianka
o przyczynie pożaru – obok tekstu mówiącego o zniszczeniu części pomieszczeń uwaga: „Spalone przez
P. Szeleńskiego leśniczego za byłego Rządu Księstwa Warszawskiego” (trudno jednak na podstawie zamieszczonego opisu całego budynku ocenić, jak dalece pożar zniszczył sale II piętra, chyba jednak nie
zostały spalone w całości, natomiast mógł zostać uszkodzony dach).
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14. Sala z widokami
klasztorów i portretami
fundatorów, klasztor
kamedułów na Bielanach
w Krakowie, ściana płd.;
fot. Aleksandra Grochal

zgromadzić je w zakrystii, która w chwili obecnej wydaje się najbardziej naturalnym
dla nich miejscem przechowywania.
Ta skromna galeria fundatorów eremów kamedulskich w Polsce, przykład zrealizowania idei nie tak bardzo popularnej, stanowi nie tylko dowód historycznego myślenia
kamedułów, ale też zawiera szereg egzemplarzy interesujących z punktu widzenia
badań nad malarstwem polskim czasów nowożytnych. Do tej galerii dołączono też
słusznie kilka przypadkowo nabytych przez kamedułów wizerunków. Do nich zaliczyć
wypada obraz zasygnalizowany już wcześniej – mający formę portretu, ale niebędący
portretem sensu stricto, a w każdym razie – nie tylko portretem.
Ludwik Zarewicz w książce z 1871 r. wzmiankował w zakrystii „śliczny wizerunek
olejny księcia Radziwiłła Sierotki w ubiorze pielgrzymskim z napisem z tyłu: Questo
est il nostro Quadro”70. Podobnie, dodając identyfikujące szczegóły, opisał ten obraz
w refektarzu Tomkowicz w inwentaryzacji sporządzonej przed 1906 r.71 Wreszcie tak
samo określili go autorzy powojennego Katalogu, sytuując obraz ponownie w zakrystii72. Opisom tym doskonale odpowiada zachowany na Bielanach obraz (il. 15A, 15B)73.
70 Zarewicz 1871, s. 28.
71 Tomkowicz 1906, s. 47.
72 Gajewski, Pałamarz, Petrus 1970, s. 32.
73 Olej, płótno; 88 × 68,5 cm (w ramie 115 × 95 cm); na licu płótna u dołu naklejona kartka z liczbą „1707”;
na ramie u dołu malowany napis: „KSIĄŻE. RADZIWIŁŁ. SIEROTKA.”; na odwrocie na płótnie podobrazia (il. 15C) odręczny napis po włosku, piórem, odwrócony o 180o: „Questo e il nostro quadro”; obok
przyklejona kartka papieru z odręcznym napisem: „1889. r. w Wrześniu | portret Xięcia | Radziwiłła
Sierotki. | tylko oczyszczono – | L[ludwik] Ł[epkowski]. | ma numer wystawy | w Krakowie zabytków”.
Nie rozpatrując tutaj bardziej szczegółowo kwestii włoskiego napisu na podobraziu, stwierdzającego
jedynie przynależność malowidła do jakiegoś właściciela (niewątpliwie kamedułów), należy zauważyć, że zastosowanie w tym przypadku języka włoskiego jest zupełnie naturalne, zważywszy na stałe
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Przedstawia on frontalnie ustawionego,
dojrzałego mężczyznę, ukazanego od pasa,
o dość szerokiej twarzy, z wąsami połączonymi z długą brodą i czarnymi włosami
opadającymi na ramiona, z kołpakiem
na głowie. Mężczyzna trzyma w prawej
ręce prosto zakończoną laskę, a w lewej
księgę. Trudno dostrzec szczegóły jego
– z pewnością długiej – czarnej szaty, na
szyi jednak wyraźnie widać zawieszony na
złotym łańcuchu krzyż. Na ramiona portretowany narzucony ma spięty pod szyją
czarny płaszcz z kapturem, ozdobiony na
wysokości ramion pasami żółto-brązowej
wzorzystej tkaniny (haftu) z motywami
liści akantu, a także poniżej naszytymi na
powierzchnię płaszcza dwiema taśmami.
Tło przedstawienia jest ciemne, szarozielone.
Obraz malowany poprawnie, twarz jest zindywidualizowana, o cechach wybitnie portretowych. Identyfikacja tematu obrazu nie
sprawiała trudności ani autorowi napisu na
ramie, ani Ludwikowi Łepkowskiemu, ani
żadnemu z autorów cytowanych publikacji.
Obecność kołpaka, który kojarzył się z pielgrzymim kapeluszem, płaszcza i laski (kija 15a. Św. Jozafat
pielgrzymiego) pozwoliła określić portretowanego jako księcia Mikołaja Radziwiłła Kuncewicz († 1623),
unicki biskup połocki,
zwanego Sierotką (1549‒1616), u schyłku życia wojewodę wileńskiego, wsławionego obraz w ramie, ok.
pielgrzymką do Ziemi Świętej odbytą w latach 1582‒1584. Określenie takie jednak nie 1624–1630, malarz
czynny w Rzymie;
znajduje najmniejszego potwierdzenia w ikonografii portretowej księcia, który zawsze Kraków, kościół
ukazywany jest w podobnej konwencji: szczupła twarz z krótkim hiszpańskim zaro- kamedułów na
Bielanach; fot. Janusz
stem, wytworny ubiór w zachodnim stylu74 – nie ma podstaw, aby przypuszczać, że Kozina
Radziwiłł zmienił wygląd i tak dalece zaniedbał się w trakcie pielgrzymki! Podobny
błąd popełniła w 1864 r. redakcja „Tygodnika Ilustrowanego” zamieszczając w artykule
poświęconym Sierotce rycinę Ksawerego Preka przedstawiającą tę samą, niemającą nic
wspólnego z Sierotką osobę (nie będziemy tu dociekać charakteru związków łączących
rycinę Preka z obrazem bielańskim, możliwa jest jednak bezpośrednia zależność)75.
Kim jest w takim razie mężczyzna przedstawiony na obrazie znajdującym się
w galerii portretów w bielańskim klasztorze kamedułów? Rozwiązanie przynosi
– oprócz porównania z innymi dziełami – napis na rysunku należącym do zbioru
kontakty eremu z Włochami (także dziś) oraz obecność Włochów w konwencie bielańskim w najstarszym okresie istnienia.
74 Por. Bernatowicz 1998, il. 1, 30, 105.
75 „Tygodnik Ilustrowany”, 1864, nr 238 (16 IV), s. 1.
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portretów zgromadzonego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zachowanego w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (sygn. Zb. Król. T.
880 nr 67)76. Przedstawia on Św. Jozafata Kuncewicza ujętego w sposób podobny do
obrazu bielańskiego, ale z pewnymi istotnymi różnicami: święty na rysunku warszawskim ma krótszy zarost, rysy twarzy oraz włosy nieco odmiennie potraktowane, a poza
tym na głowie ma mitrę zdobioną klejnotami, wokół szyi zawinięty omoforion, zaś
laska w ręku posiada formę klasyczną dla stosowanego w liturgii prawosławnej pastorału (żezła) z dwoma odgałęzieniami na końcach; poza tym święty na warszawskim
rysunku w lewej ręce nie trzyma książki, ale pustą dłoń wzniesioną ma na wysokość
piersi (widoczne są też inne różnice – np. w obrębie płaszcza ‒ w stosunku do obrazu
bielańskiego). Przy pewnym podobieństwie trudno jest tu mówić o identyczności
przedstawień. A jednak pomiędzy rysunkiem ze zbioru królewskiego a obrazem
z zakrystii na Bielanach istniej wyraźny związek, który objaśniony jest w napisie pod
rysunkiem, wartym zacytowania w tym miejscu w całości:
„Jozaphat Kuncewicz Achiepiszkop Polocki Władyka Witebski Mścisławski etc etc
Dla iedności Cerkwi w Witebsku od nieposłusznych owiec okrutnie zamordowany
w Roku 1623 d 2 Novembris Jest jego Conterfect taki na Bielanach u Camaldulów mila
od Crakowa Który JE Mść Pan Mikołay Wolski z Podhajec Marszalek Wielki Koronny
dał namalować będąc w Rzimie. Obraz Cudowny y załosny barzo krwią spłukany”77.
Pozostawiając przyszłej monografii inne kwestie związane z rysunkiem warszawskim (w tym napisy), trzeba stwierdzić, że informacja zamieszczona w objaśnieniu nie
pozostawia wątpliwości, iż na Bielanach istniał – jak sądzimy: istnieje – przedstawienie
św. Jozafata ufundowane przez Wolskiego. Biorąc pod uwagę archaiczny charakter
opisu z rysunku warszawskiego, można przyjąć hipotetycznie, że jego autor powtórzył
jakieś przedstawienie świętego, na którym znajdował się powyższy napis odwołujący
do pierwowzoru bielańskiego. Tłumaczyłoby to wyraźne różnice pomiędzy tymi
dwoma przedstawieniami: bielańskim i warszawskim.
Rysunek z kolekcji królewskiej pozwala chyba bez wątpliwości uznać obraz bielański za przedstawienie św. Jozafata Kuncewicza. Ikonografia tego świętego jest stosunkowo dobrze zbadana78. Z opracowań Andrzeja Gila i Mateusza Łepkowskiego wynika,
iż niedługo po tragicznej śmierci w listopadzie 1623 r. arcybiskupa połockiego, pierwszego unickiego męczennika (ogłoszonego błogosławionym w 1643 r.), rozpoczęto

76 O rysunku tym poinformowała mnie Pani Elżbieta Budzińska z Biblioteki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, która przygotowuje opracowanie poświęcone przywołanemu tu przedstawieniu – z tego względu zdecydowałem się nie reprodukować w moim artykule rysunku z Biblioteki Uniwersyteckiej, pozostawiając to do przyszłej monografii. Pani Joanna Daranowska-Łukaszewska z Krakowa
zechce przyjąć serdecznie podziękowanie za umożliwienie mi kontaktu z Elżbietą Budzińską.
77 Napis ten przytoczony jest w najstarszym omówieniu rysunku, na które zwróciła moją uwagę Elżbieta
Budzińska; zob. Смирнов 1911, s. 421–422.
78 Istnieją dwa, uzupełniające się, nowsze opracowania na ten temat: Gil 2005, s. 65–72; Łepkowski 2008,
s. 303–315; obaj autorzy (Gil – s. 67–68, Łepkowski – s. 313) wzmiankują wizerunek bielański (Gil również
rysunek warszawski), uważając go za zaginiony; Gil (s. 67, przyp. 6) dodatkowo powołuje się na pracę
A. Chadyki opublikowaną w Mińsku w 2004 r., również zawierającą informację o rysunku warszawskim
i obrazie bielańskim.
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w Rzymie intensywne starania o jego kanonizację.
Wśród materiałów, jakie przesłał do Rzymu starający się o zatwierdzenie kultu metropolita kijowski
Józef Welamin Rutski, znajdował się także portret
Kuncewicza, wykonany na zamówienie metropolity
już w 1624 r. (dostarczenie prawdziwego wizerunku
– vera effigies – kandydata na ołtarze było warunkiem
obowiązkowym). Obraz ten nie zachował się, ale
cytowani badacze wskazali hipotetycznie nieco tylko
późniejsze przedstawienia, które z pewnością pozostawały w pewnej zależności od tego pierwowzoru.
Szczególnie interesujący wydaje się wileński miedzioryt z 1625 r., opublikowany przez Łepkowskiego jako
najwcześniejsze zachowanie przedstawienie połockiego męczennika79. Jak uważa Łepkowski wyobrażenie to ‒ akcentujące atrybuty biskupiej godności
Kuncewicza, zupełnie zaś pomijające atrybuty jego
męczeńskiej śmierci ‒ mogło powtarzać wykonany za
życia portret hierarchy (zapewne niezależny od obrazu
rzymskiego). Ważne jest to, że wykazuje ono bezpośredni związek w rysunkiem z kolekcji królewskiej.
Nie wchodząc w zawiłe zagadnienie wzajemnych
relacji przeważnie zaginionych najstarszych przedstawień unickiego świętego, można jednak postawić
tezę o identyczności odkrytego na Bielanach obrazu
ze wzmiankowanym wielokrotnie wizerunkiem św.
Jozafata Kuncewicza zamówionym we Włoszech
przed 1630 r. przez Mikołaja Wolskiego z przeznaczeniem dla kamedułów. Można przyjąć hipotetycznie, że
w zamówionym wizerunku powtórzono istotne cechy
owego vera effigies przesłanego do Rzymu z Połocka.
Obraz kamedulski przedstawia – przeciwnie niż rycina
wileńska i rysunek warszawski – nie biskupa z kompletnymi atrybutami godności, lecz
mnicha (kołpak zastępuję infułę, brak omoforionu, skromniejsza forma pastorału – choć
bliska dopuszczalnej w praktyce Kościoła wschodniego80). Jednak widoczne na obrazie
krakowskim zarówno krzyż pektoralny i ozdoby na płaszczu (tzw. rzeki – na obrazie
bielańskim widoczne jedynie dwie z trzech), zarezerwowane dla biskupów81, a także
rysy twarzy w oczywisty sposób przywodzące na myśl jedno z wczesnych przedstawień
świętego (obraz obecnie w podkrakowskich Zebrzydowicach, ograniczony jedynie do

15b. Św. Jozafat

Kuncewicz, obraz
bez ramy; fot. Janusz
Kozina

15c. Napisy i naklejki
na odwrocie obrazu
przedstawiającego Św.
Jozafata Kuncewicza;
fot. Janusz Kozina

79 Łepkowski 2008, s. 307, il. 2.
80 Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pastora%C5%82#Pastora.C5.82_w_Ko.C5.9Bcio.C5.82ach_wschodnich
(dostęp: 28 III 2016).
81 Zob. Gil 2005, s. 67.
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przedstawienia twarzy świętego)82, wskazują jednoznacznie, że na Bielanach mamy do
czynienia z vera effigies św. Jozafata Kuncewicza83. W przyszłych badaniach nad ikonografią świętego obraz ten powinien być brany pod uwagę jako jedno z najstarszych
świadectw kultu św. Jozafata.
Poziom artystyczny obrazu, niewysoki, choć odznaczający się profesjonalizmem,
nie przeczy bynajmniej możliwości wykonania dzieła w Rzymie. Podobnie jak
w przypadku przywożonych do Polski w tym czasie, a wykonywanych we Włoszech,
kopii cudownego wizerunku Matki Boskiej Śnieżnej (wystarczy przywołać obraz
u dominikanów w Krakowie), nie chodziło bynajmniej o eksponowanie osiągnięć
najlepszych malarzy rzymskich działających około 1600 r., ale o wierność pierwowzorowi i poprawność warsztatową. Obraz bielański jest ważniejszy jako dzieło kultu
niż jako dzieło sztuki. Ale pozostaje pytanie o powody, które skłoniły Wolskiego do
ofiarowania kamedułom przedstawienia współczesnego męczennika powiązanego
z Kościołem unickim. Sygnalizując przed kilku laty zidentyfikowanie na Bielanach
ofiarowanego przez Wolskiego vera effigies św. Jozafata Kuncewicza84, zwróciłem
uwagę na pewien wątek obecny w dekoracji Kaplicy Królewskiej, gdzie obok przedstawień św. Władysława wyeksponowano osobę św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
(zm. 1009) – zakonnika benedyktyńskiego i towarzysza św. Romualda z pustelni
w Pereum koło Rawenny, a następnie Apostoła Rusi i męczennika. Oznacza to co
najmniej świadomość aktualności i wagi spraw Kościoła katolickiego na Rusi (niezależnie od stosunku do unii) u twórców programu kaplicy (Władysława IV czy samych
kamedułów – fundator całego klasztoru zmarł w 1630 r. i nie mógł mieć wpływu na ten
program). Być może już wcześniej Mikołaj Wolski chciał w jakiś sposób zaangażować
zakon kamedułów na wschodnich obszarach Rzeczypospolitej i w tym celu usiłował
rozbudzić w klasztorze bielańskim kult osoby unickiego męczennika, a późniejsze
wyeksponowanie osoby Brunona, Apostoła Rusi i zarazem kameduły, miało z tym
pewien związek. Dopóki jednak nie zostaną ujawnione źródła pisane wskazujące na
tego rodzaju zamysły i na ewentualny stosunek samych kamedułów do problematyki
unickiej, pozostanie to wyłącznie hipotezą.
Vera effigies św. Jozafata Kuncewicza jest tylko dodatkiem do interesującej galerii
portretów fundatorów na Bielanach, dodatkiem jednak nieprzypadkowym. Obecność
tego obrazu wskazuje, że niewiele jeszcze wiemy o świadomości i zainteresowaniu
współczesnymi polskimi realiami u sprowadzonych z Włoch zakonników o tak surowej regule, zakładającej niemal zupełny brak styczności ze światem zewnętrznym.
82 Łepkowski 2008, il. 9 na s. 314.
83 Nie wchodząc w dalsze szczegóły – artykuł niniejszy nie jest monografią obrazu przedstawiającego św.
Jozafata, ale sygnalnym omówieniem bielańskiej galerii portretów – można tylko zauważyć, odwołując
się do ustaleń Łepkowskiego (Łepkowski 2008, s. 314), że święty, który będąc biskupem, pozostał zakonnikiem bazyliańskim, zobowiązany był do strzyżenia włosów nisko, ale nie dłużej niż „za kaptur” – wydaje się, że włosy na obrazie bielańskim mogą być znacznie dłuższe (nie jest to dobrze widoczne nawet na
oryginale). Tego rodzaju szczegół może co najwyżej świadczyć o braku wiedzy malarza na temat ścisłych
reguł dotyczących wyglądu mnichów zakonu bazyliańskiego. W przypadku wykonania obrazu w Rzymie
byłoby to zupełnie normalne.
84 Żmudziński 2011, s. 93.
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Na pewno jednak stworzenie galerii portretów fundatorskich w bielańskiej zakrystii
świadczy o jednym: o świadomości u zakonników wagi dokumentowania dziejów
zakonu w Polsce oraz chęci zilustrowania kluczowych fundacji klasztorów kamedulskich i zasług polskich fundatorów, którzy decydująco przyczynili się do wyjątkowego
rozkwitu tego zakonu w nowożytnej Rzeczypospolitej.

Portraits of Founders and Vera Effigies
of St Josaphat Kuntsevych at the Vestry of
the Camaldolese Church in Bielany near Cracow

S

everal portraits (mainly by anonymous Polish painters) have survived in the church and other
monastery buildings of the Camaldolese hermitage at Bielany near Cracow, mostly of secular
dignitaries associated in various ways with the history of the Camaldolese Order, but also a few representatives of the Church. Today, most of these portraits are exposed in the vestry, only individual ones
are occasionally placed outside it – with a one notable exception – the founder’s portrait which hangs
in the nave. It is a kind of gallery of representations, created over a long time, presenting the pictures
of almost all the founders of Polish Camaldolese hermitages. At first, it is difficult to reconstruct the
circumstances that led to the creation of such a gallery, and for this reason all the portraits listed in
the article are accompanied by references to the source (the church inventory, without the monastery
buildings, made in 1820) and literature on the subject, including some unpublished studies (Ludwik
Zarewicz’s book of 1871, an inventory of the hermitage made by Stanisław Tomkowicz in 1906, and
finally a text prepared in the 1960s for a publication entitled A Catalogue of Art Monuments of the City
of Cracow). The present abstract focuses on a shortened and simplified list of the portraits, without
a detailed description of the state of research (the basic facts: artistic technique, size, inscriptions etc.
are in the footnotes), and gives only the dates of birth and death, without their titles, offices held or the
dates of foundations.
The inventory of 1820 lists only three portraits, at that time placed in the vestry. They were: a fulllength Portrait Mikołaj Wolski (ca. 1549–1630), the founder of the monastery at Bielany, at present
in the nave of the church, over the entrance, painted by an unknown author between ca. 1620 and
ca. 1630, then a Portrait of Krzysztof Pac (1621–1684), the founder of the Camaldolese monastery at
Pažaislis, a larger of his two portraits noted for Bielany, and a copy – made after 1670 – of Daniel
Schultz’s painting; and finally a Portrait of Wojciech Kadzidłowski (dead in 1666), the founder of the
monastery at Bieniszew, and also the biggest one of his two portraits kept at Bielany, painted after
1663. The quoted publications of 1871 and 1906 list other portraits: in the vestry a Portrait of Stanisław
Hozjusz (1504–1579), the eminent figure and outstanding cardinal of the counter-Reformation period,
who was not associated with the Camaldolites in any special was; the picture was painted before
1579, probably in Italy; and a Portrait of Stanisław Kostka Załuski (1695–1758), the bishop of Cracow
maintaining close relations with the Camaldolese monks from Bielany – the portrait was painted in
the mid-18th century. The inventory of 1906 mentions another, smaller portrait of Wolski, which hung
in the refectory, located in the northern wing of the monastery. This picture was a smaller version of
the larger one, and probably was painted in the second half of the 17th century. In the same chamber
were two (a smaller and a bigger one) Portraits of King John Casimir Vasa (1609–1672), the founder of
the Camaldolese monastery at Wigry: the bigger painting was one of the copies (of ca. 1678?) of the
original portrait by Daniel Schultz, kept at Bielany since the 17th century, and the smaller one was
its reduced copy created at the end of the 17th or in the first half of the 18th century. From the same,
latter time is probably a portrait of Krzysztof Pac from the refectory, which is the copy of his first,
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larger portrait, mentioned above. Ca. 1906 there were some other paintings in the refectory: Portrait of
Jerzy Ossoliński (1595–1650), who did not belong to the group of founders of Camaldolese monasteries,
painted in the second half of the 17th century; Portrait of Jerzy Zbaraski (1574–1631), one of the benefactors of the monastery at Bielany, painted probably in the second quarter of the 17th century; and
finally a Portrait of Jan Magnus Tęczyński (1575–1637), the founder of the Camaldolese monastery at
Rytwiany, painted at the end of his life (after 1634). The quoted study of 1906 lists two other portraits,
probably smaller copies of the abovementioned portraits of Kadzidłowski and Tęczyński, presumably
created in the mid-18th century. Such a state of the portrait gallery at Bielany was confirmed, with two
exceptions, by a catalogue listing the monastery historical monuments prepared in the 1960s (at that
time most of the paintings hung again in the vestry).
This short survey justifies a conclusion that from the very beginning the Camaldolites collected
(probably at the vestry), besides the portraits of Church dignitaries, also the portraits of the founders
and benefactors of Camaldolese hermitages in the Polish-Lithuanian Commonwealth. In the mid-18th
century a series of smaller copies of these paintings was prepared for a chamber with the views of
hermitages on the second floor of the guest house, located in the south-western corner of the yard
in front of the monastery church, at that time decorated with wall paintings, fragmentary preserved.
Therefore, it seem only right to conclude that the Camaldolites intentionally cultivated the memory
of the benefactors of their order in the Commonwealth and of the history of individual monasteries.
There is in the vestry of the church at Bielany yet another early modern picture, wrongly thought
to be a Portrait of Prince Mikołaj Radziwiłł called the Orphan (1549–1616), because in actual fact it
is – as the author sought to substantiate – a known from sources, commissioned by the founder of
the monastery Mikołaj Wolski, brought from Rome and given to the Camaldolites the True Effigy
(Vera Effigies) of St Josaphat Kuntsevych (ca. 1580–1623), Uniate bishop of Polotsk and a martyr whose
canonization was applied for in Rome at that time. Probably Wolski tried to arouse the monks’ interest
in the situation of the Uniate Church in the eastern provinces of the Commonwealth.
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Portret Jana Kazimierza
pędzla Daniela Schultza.
Prezent królewski
dla warszawskich kamedułów
agnieszka skrodzka
Instytut Historii Sztuki UKSW

O

statni Waza na polskim tronie był częstym gościem na warszawskich Bielanach.
Kameduli z Góry Koronnej cieszyli się jego szczególną opieką, która przejawiała
się przywilejami, nadaniami, wyjednaną u papieża bullą na odpusty, a także roczną
pensją w wysokości dwóch tysięcy złotych polskich1. Jan Kazimierz wysoko sobie cenił
możliwość odbywania na terenie klasztoru kilkudniowych rekolekcji i ze sposobności
tej korzystał przynajmniej raz w roku2. Sprzyjające pobożności odosobnione położenie
eremitorium, duchowość kamedułów, surowa reguła z postami i milczeniem3, a także
pobożność maryjna tych zakonników musiały być bliskie Janowi Kazimierzowi
i zaspokajać jego głębokie potrzeby duchowe, rozbudzone we wczesnej młodości
w jezuickim nowicjacie. Prawdopodobnie możliwość zupełnego odcięcia od świata,
jaką zapewniało mu „skupienie” u kamedułów, była dlań szczególnie atrakcyjna.
Monarcha wystawił nawet w pobliżu tutejszego kościoła drewniany dwór, w którym
mieszkał w czasie ćwiczeń duchowych4. Podobnie zresztą uczynił Władysław IV, do
którego należał erem zwany dziś domkiem królewskim lub domkiem władysławowskim5. Bracia Wazowie zapoczątkowali w ten sposób tradycję odbywania rekolekcji na

1 Zarewicz 1871, s. 36.
2 Informację o rekolekcjach odbywanych przez Jana Kazimierza przed Bożym Narodzeniem 1668 r. podaje
Czermak 1972, s. 332. Wiadomość o corocznych rekolekcjach Jana Kazimierza na warszawskich Bielanach
jest zapisana na tablicy kommemoracyjnej tego króla, wiszącej w prezbiterium bielańskiej świątyni. O tablicy ostatnio: Skrodzka 2015, s. 100‒109 (zob. także literaturę w przyp. 37 poniżej).
3 Zob. Rotter 2005, s. 74.
4 Brykowska 1982a, s. 32.
5 Zob. przedwojenne zdjęcie „domku królewskiego” oraz artykuł: Jarzębowski 1937, s. 63‒65.
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warszawskich Bielanach przez mężów stanu i hierarchów kościelnych6. Jan Kazimierz
zamykał się u kamedułów także po śmierci Ludwiki Marii7.
Pobożność „nieszczęśliwego króla” budziła podziw współczesnych. Bazyli
Rudomicz, profesor i wieloletni rektor Akademii Zamojskiej, zapisał w swoich pamiętnikach: „O.[jciec] Felicjan Dąbrowski jezuita opowiadał, że król Jan Kazimierz jeszcze
za życia królowej Ludwiki Marii chciał razem z nią zrezygnować z korony: oboje mieli
zamiar prowadzić życie kontemplacyjne w klasztorach za granicą. Następnie mówił,
że króla nieraz w nocy znajdowano w kościele na modlitwie w samotności, że często
posługiwał przy stole u jezuitów, a w zapusty u nich czas spędzał na rozmyślaniach.
W ostatnich dniach Wielkiego Postu przebywał u pustelników na Bielanach, co jest
wszystkim znane. O. Felicjan Dąbrowski, omówiwszy wszystkie jego cnoty i wspominając abdykację, powiedział: «będzie drugi św. Kazimierz»”8.
W maju 1659 r. Jan Kazimierz złożył wyjątkową wizytę warszawskim kamedułom.
Dokładna data dzienna tych królewskich odwiedzin jest niepewna; być może był to
17 maja (sobota). Jacek Gajewski przypuszcza, że ów pobyt miał charakter religijny.
Sądzę, że ta gościna mogła wiązać się z jakim świętem patronalnym zakonu9 albo
z którymś ze świąt lub wspomnień – może maryjnych (dziś przeniesionych lub już
nieobchodzonych). Wobec trudności z odczytaniem daty na potwierdzającym tę
wizytację zachowanym dokumencie trudno to dziś ustalić. W czasie tej wizyty Jan
Kazimierz podarował mnichom dwa portrety: swój (il. 1) i małżonki Ludwiki Marii,
oba pędzla Daniela Schultza, nadwornego malarza króla polskiego10. W cytowanym
przez Jacka Gajewskiego liście warszawskiego kameduły o. Placyda do przeora kamedułów krakowskich o. Franciszka11, datowanym 26 lipca 1659 r., czytamy, że król, „za
ostatniey bytności na Pusczey Naszey Die 17 [?] Mai Roku te[g]o. Panskie[g]o […],
konterfect swoy Paniey Małozonkiey Krolowey […] przes P. Sulca dał podarował
[…] odkazał Półtora Sta Złotych Polskich currenti moneta”12. Cytowany fragment
korespondencji wskazuje, że drugi cel majowej wizyty był bardziej oficjalny, być
może związany z corocznym przekazaniem zakonowi obiecanego mu finansowego
uposażenia. Zatem monarcha ofiarowując zakonnikom dwa portrety, dołożył również
6 Zob. Seniuk 2004, s. 273.
7 Targosz 2015, s. 255.
8 Rudomicz 2002, s. 198.
9 19 V 1766 r. Stanisław August wraz ze swym dworem popłynął łodziami na Bielany, gdzie miała miejsce
wykwintna zabawa. Być może data ta lub jej okolice były faktycznie związane z jakimś niezidentyfikowanym dziś świętem patronackim. O pobycie Stanisława Augusta na Bielanach: Jankowski 2013, s. 67.
10 Na temat portretu: Gajewski 1977, s. 47‒51; Brykowska 1982a, s. 33; Gajewski 1993, s. 344, nr 107; Gajewski
1996, s. 374, nr XII 13; Gajewski 1997, s. 309‒311, nr VIII. 28; Gajewski 2000, s. 111, nr 4; Mrozowski 2003,
s. 128; Janocha 2004, s. 32; Steinborn 2004a, s. 104; Steinborn 2004b, s. 176, nr I.80; Steinborn 2004c,
s. 80‒81; Folga-Januszewska 2012, s. 103‒105.
11 O. Franciszek (Krzysztof Wilga z Godzimierza) był pierwszym przeorem eremu warszawskiego, pełniącym tę funkcję od 1653 r. Gajewski 1977, s. 52.
12 List o. Placyda do o. Franciszka (Krzysztofa Wilgi z Godzimierza) z 26 VII 1659, Archiwum Klasztorne
OO. Kamedułów na Bielanach pod Krakowem, teczka: Fundationes, Donationes et Subsidia (luźny dokument); za: Gajewski 1977, s. 47.
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1. Portret króla Jana
Kazimierza Wazy,
Daniel Schultz, 1659;
© Muzeum Łazienki
Królewskie

zapisaną kamedułom roczną pensję, okrojoną tym razem o 5pewną sumę. Kwota
była mniejsza zapewne z powodów trudności finansowych związanych z toczącymi
się wojnami13. Można przypuszczać, że to właśnie na poczet brakujących pieniędzy
zostały zakonnikom przekazane dwa wspaniałe portrety pary królewskiej, dobrodziejów zakonu św. Romualda. Oba wizerunki zawieszono w kościelnej zakrystii. Portret
Jana Kazimierza w 1915 r. przeszedł w ręce księży marianów, którzy zajęli bielański
klasztor14. Podobno w latach trzydziestych XX w. był przechowywany w „domku
13 Nawet jednak w czasie pokoju problemy te nie były obce Janowi Kazimierzowi. Pasek pisał, że „król
Kazimierz, lubo był pan dobry, ale nigdy nie miał szczęścia do pieniędzy, po prostu nie chciały się go
trzymać”; Pasek 1987, s. 146.
14 Marianie otworzyli nowicjat na Bielanach w 1913 r.; Mauersberger 1918, s. 12.
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królewskim”15, a w 1992 r. został zakupiony przez Muzeum Łazienki Królewskie i do
dziś znajduje się w jego zbiorach16.
Omawiane dzieło to prawdopodobnie mniejsza wersja (90 × 71,4 cm) zaginionego
wizerunku Jana Kazimierza en pied, znanego dziś wyłącznie z kopii17. Obraz ten, uznawany za jeden z najlepszych portretów polskiego baroku, przedstawia króla ujętego
w półpostaci, nieznacznie zwróconego w prawą stronę. Ciemnobrązowa peruka à la
lion miękko ujmuje twarz władcy pokrytą głębokimi, starczymi bruzdami, z obwisłymi
policzkami i dużymi, mocno podkrążonymi oczami o wypukłych powiekach, nadających królewskiemu obliczu wyraz charakterystycznej melancholii. Artysta wyraźnie
i zgodnie z prawdą zaznaczył wysuniętą dolną szczękę monarchy, świadczącą o jego
pokrewieństwie z Habsburgami. Wąskie usta władca zdaje się zaciskać w lekkim, jakby
nieco drwiącym, uśmiechu. Twarz malowana jest po mistrzowsku, z wnikliwą charakterystyką emocji i stanu ducha króla, z oddaniem cech jego chwiejnego charakteru.
Monarcha pozuje z godnością i pewnością siebie, z czym delikatnie kontrastuje smutne
spojrzenie zmęczonych oczu i nieodgadniony wyraz warg, sygnalizujących jakby
zuchwałą satysfakcję.
Jan Kazimierz prezentuje się w szmelcowanym, błękitnym pancerzu, jego pierś
przepasuje zielona szarfa; na niej spoczywa klejnot Orderu Złotego Runa, otrzymany
w 1638 r. Szyję zdobi koronkowy żabot z czerwoną wstążką. Tło jest ciemne, zlewające
się z puszystymi lokami peruki, jaśniejsze po prawej stronie, gdzie artysta ukazał fragment pejzażu.
Portret ten należy rozpatrywać w kontekście bardzo skomplikowanej sytuacji
politycznej w kraju i za granicą, jaka miała miejsce w latach pięćdziesiątych XVII w.
Wiązały się z tym bardzo złe relacje nowego króla z poddanymi. Jan Kazimierz,
wstąpiwszy na tron, szybko utracił autorytet, zniechęcając do siebie także swoich
zwolenników i irytując podwładnych niemal każdym posunięciem. Do tej antypatii przyczyniły się nie tylko jego niefortunne decyzje polityczne, ale także m.in.
negatywnie przyjęte przez społeczeństwo szlacheckie małżeństwo z żoną po bracie,
postrzegane w Rzeczypospolitej jako kazirodztwo18, czy dobrze pamiętane, niedawne
deklaracje królewicza Kazimierza o jego niechęci do Polaków (sam uważał się za
Austriaka19). Nowy monarcha wkrótce był tak bardzo niepopularny, że około 1650 r.
pojawiły się nawet plany jego detronizacji, których głównym zwolennikiem był niesławny Hieronim Radziejowski. Doszły do tego kryzys gospodarczy i nieudane reformy,
rebelie na Ukrainie i powstanie Chmielnickiego. To wtedy właśnie powstała znana
interpretacja inicjałów królewskich ICR (Ioannis Casimirus Rex) odczytywanych jako
15 Informacja na stronie: http://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/katalog/obiekty/lkr-776 (dostęp: 13 VI 2016).
16 Obecnie jest eksponowany w Pałacu Myślewickim, w Jadalni w Apartamencie Wschodnim.
17 Steinborn 2004a, s. 104.
18 Tuż przed ślubem króla z Ludwiką Marią znaleziono na Zamku Królewskim podrzuconą złośliwą przepowiednię: Casimirus rex, germana sorore natus, Germani coniugi copulatus, Nunquam erit fortunatus
[Król Kazimierz, urodzony z rodzonej siostry pierwszej żony ojca, zaślubiony żonie brata, nigdy nie będzie szczęśliwy]; Wójcik 1992, s. 57, 61 (tu przekład). Inny tego typu dwuwiersz rozpowszechniany w tym
czasie informował o rzekomej kastracji Kazimierza po opuszczeniu zakonu; Chrościcki 1983, s. 160.
19 Jan Kazimierz mówił o sobie: se esse verissimum Austriacum; Czapliński 1963, s. 410.
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Initium Calamitatis Regni, czyli „Początek nieszczęść królestwa”20. Samo imię króla
czasem tłumaczono jako ten, który kazi – czyli niszczy – pokój. Nazywano go zatem
„Kazipokojem”21. Wielkim ciosem była dla Jana Kazimierza wojna ze Szwecją, która
wybuchła w połowie 1655 r. Wskutek klęsk polskiego oręża monarcha z dworem udał
się na Śląsk do Głogówka. Wiemy dziś, że tam Jan Kazimierz załamał się nerwowo
i cierpiał na depresję22.
Już pod koniec lat pięćdziesiątych władca zaczął myśleć o abdykacji23. Na pojawienie się tego pomysłu wpłynęło kilka czynników. Z jednej strony było to wyraźne rozczarowanie Jana Kazimierza panowaniem i jego coraz większa niechęć do zajmowania
się sprawami państwowymi. Władca rychło zorientował się, że zdobyta z wysiłkiem
korona (był gotów walczyć o nią zbrojnie z własnym bratem Karolem Ferdynandem)
jest dla niego ciężarem ponad siły. Życie poświęcone sprawom publicznym wyraźnie
nie odpowiadało temu człowiekowi, który od wczesnych lat był przygotowywany do
stanu duchownego24. Porzucony w młodości klasztor pociągał go przez całe panowanie25. Jan Kazimierz był ponadto przekonany, że nie posiada talentów potrzebnych
do kierowania państwem, a z perspektywy czasu twierdził, że „Rzeczypospolitej był
potrzebny pilniejszy i bardziej pojętny król”26. Z drugiej – liczne trudności i nieszczęścia, które spadły w tym czasie na kraj także przyczyniły się do zniechęcenia
panowaniem i tęsknoty monarchy za spokojem i życiem prywatnym27. Jan Kazimierz
coraz dotkliwiej odczuwał także zmęczenie związane z upływem czasu oraz skutki
różnych trapiących go chorób. Innym ważnym argumentem, który zachęcał władcę
do abdykacji, były plany elekcji vivente rege snute przez polski dwór od końca lat pięćdziesiątych XVII w.28 W tych właśnie okolicznościach, jeszcze przed zakończeniem
działań wojennych okresu „potopu”, zapewne w 1658 lub 1659 r., Jan Kazimierz kazał
namalować interesujący nas konterfekt, którego zmniejszoną replikę przekazał warszawskim kamedułom.
Rzeczony portret to w zasadzie jedyny znany dziś oficjalny wizerunek Jana
Kazimierza bez korony. Drugi portret bez regaliów, datowany przez Bożenę Steinborn
na około 1649 r.29, powstał, jak sądzę, przed elekcją tego króla, na co wskazuje właśnie
brak atrybutów władzy. Nie jest raczej możliwe, by Jan Kazimierz, który z tak wielkim
20 „Niż się zaczęły traktaty w Oliwie, pieniądze bić nakazano, szelągi, których dwa miliony wybito, i tynfy
ze znakiem takim ICR w jedną literę złożywszy, wyrażając Ioannes Casimirus Rex, które litery niektórzy
tłumaczyli Incipit Calamitas Regni”; Kołudzki 1727, s. 258. Por. Chrościcki 1983, s. 150.
21 Wasilewski 1984, s. 272; Pokora 2006b, s. 188, przyp. 39.
22 Wójcik 1992, s. 109, 112.
23 Matwijów 2000, s. 79.
24 Ibidem, s. 80.
25 O wątkach „zakonnych” w ikonografii Jana Kazimierza zob.: Skrodzka 2015b.
26 Jan Kazimierz miał powiedzieć Ludwice Marii, że „il fallait un Roi plus appliqué et plus capable que lui”;
list Pierre’a de Bonzi, biskupa Bezières, do Ludwika XIV, Warszawa, 24 IX 1666, za: Waliszewski 1889,
s. 295. Uwaga za: Matwijów 2000, s. 81.
27 Matwijów 2000, s. 80.
28 Ibidem.
29 Steinborn 2004a, s. 94.
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zaangażowaniem ubiegał się o koronę, chciał wkrótce po koronacji sportretować się bez
niej. Zatem wizerunek podarowany warszawskim kamedułom jest jedynym znanym
dziś obrazem Jana Kazimierza bez regaliów, a powstałym z monarszego polecenia. Nic
na tym płótnie nie wskazuje na królewską godność postaci. Monarcha jawi się tu jako
arystokrata, przedstawiony na jednym z wielu licznie powstających w tej epoce portretów heroizowanych, na którym zbroja pełni najczęściej funkcje wyłącznie symboliczne.
Omawiany wizerunek można zestawić choćby z – wprawdzie późniejszym, ale bardzo
zbliżonym w konwencji – konterfektem poety i męża stanu Jana Andrzeja Morsztyna
pędzla Hyacinthe’a Rigauda (1690)30. Jan Kazimierz co prawda dał się poznać w czasie
swego panowania z najlepszej strony jako wódz i żołnierz, lecz wydaje się, że w tym
przypadku artyście nie chodziło o przywołanie jego militarnych zwycięstw. Daniel
Schultz nie przedstawił w tle, za lewym ramieniem monarchy, krajobrazu bitewnego,
lecz pejzaż z zachodzącym słońcem. Słońce zaś, w epoce baroku to, jak wiadomo, jeden
z najbardziej powszechnych symboli władzy królewskiej31. Jan Kazimierz do słońca
porównywany był wielokrotnie. Najwcześniejszy znany mi przykład pochodzi jeszcze
sprzed koronacji, a dotyczy mianowania kardynalskiego królewicza Kazimierza. Był to
emblemat umieszczony w dziele Jacoba Boschiusa Symbolographia32. Ukazuje on zachodzące słońce z lemmą RUBET CUM DESERIT ORBEM [Czerwienieje gdy opuszcza
świat]. Drugi przykład zawiera inwokacja w utworze napisanym na abdykację Jana
Kazimierza przez Ludwiga Knaustena (1668). Rezygnujący z władzy król jest w niej
nazwany Słońcem Sarmacji, które zachodzi i „gasi promienie płaczącemu światu”33.
Jeszcze jeden interesujący casus, który warto tu przywołać, to medal wybity w 1706 r.
na abdykację Augusta II. Na jego rewersie ukazane jest zachodzące słońce z inskrypcją
NONDUM APPARUIT [Jeszcze się nie pokazało]34. August II, dzięki swemu imieniu
(łac. augusto, augustare – przydawać blasku, uświetniać), cieszył się porównaniem do
słońca przez całe panowanie35.
30 Juszczak 2009, s. 116‒119.
31 Zob. Sol, s.v., w: Picinelli 1681, s. 10. Literatura przedmiotu (wybór): Préaud 1995; Sabatier 2000, s. 527‒560;
Badach 2001, s. 47‒59; Mínguez 2001.
32 Sama łacińska lemma, bez ikonu, została opublikowana w związku z królewiczem Kazimierzem Wazą
i jego nominacją kardynalską po raz pierwszy przez jezuitę Claude’a-François Ménestriera: Ménestrier
1685, s. 117, nr LXVI. Boschius zaś jako pierwszy dołączył do lemmy rycinę: Boschius 1702, s. 47, nr
DCXXXIX‒DCXLV.
33 Knausten 1668. Utwór jest ilustrowany miedziorytem o alegorycznej treści związanej z abdykacją; zob.:
Kurkowa 1979, s. 184‒188; Kurkowa 1981, s. 149‒158; Chrościcki 1992, s. 48‒49; Kotarski 1993, s. 81, 93‒94;
Kuczyński 1993, s. 155‒156; Heydel, s. 148; Jackowska 2002, s. 177‒178, nr II 72; Pfeiffer 2002, s. 125, 52,
przyp. 55; Talbierska 2007, s. 232.
34 Boehme 1752, s. 723, no. 91, tab. XI/91; Conradi 1797, s. 23; Lipsius 1809, s. 216, no. 37; Bentkowski 1830,
s. 107, nr 370; Raczyński 1841, s. 123, nr 325; Hutten-Czapski 1872, s. 10, nr 2632; Kamiński, Kowalczyk
1969, s. 21; Kolekcja Węsierskiego, tu egzemplarz ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie, nr inw.
ZKW.N.830/2622.
35 Zob. np. druk Życie i zdrowie najjaśniejszego Augusta II… w Toruniu 1727, k. A2; B2, B2v, lub: Promienie cnót królewskich po śmiertelnym zachodzie Najjaśniejszego Słońca Augusta II…, świat oświecające in
Lucem Publicam…, w Poznaniu (roku od wschodu Sprawiedliwości Słońca) 1742, passim; Badach 2001,
s. 54.
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„Kamedulski” portret Jana Kazimierza intryguje także z powodu kilkakrotnie już
podkreślanego przez badaczy zmęczenia wyraźnie malującego się na królewskim
obliczu. Owa kondycja psychiczna pojawiła się w ikonografii monarchy właściwie
już kilka lat wcześniej, w 1651 r., na popiersiu Jana Kazimierza dłuta wybitnego włoskiego artysty, rzymianina Giovanniego Francesca de Rossiego, ucznia Alessandra
Algardiego. Dzieło to wykonane do pałacu Villa Regia, zostało zagrabione w czasie
„potopu” i obecnie przechowywane jest w zamku Gripsholm36. Ten portret rzeźbiarski
Jana Kazimierza to chyba jeden z najbardziej przejmujących wizerunków królewskich,
dosadnie i wprost ukazujących wyraźnie przygnębionego monarchę.
W zarysowanym wyżej kontekście wydaje się, że zasadne jest dopatrywanie się
w kamedulskim portrecie aluzji do planowanej przez króla abdykacji. Choć kontakty
Jana Kazimierza z mnichami z Góry Koronnej trwały już ponad dziesięć lat, były częste
i życzliwe, to dopiero, jak można przypuszczać, projekt porzucenia tronu w niedalekiej
przyszłości skłonił monarchę do podarowania zakonnikom swego wizerunku. Król,
przewidujący opuszczenie kraju po rezygnacji z korony, chciał w ten sposób zapewnić
sobie długotrwałą pamięć modlitewną bliskich mu kamedułów. Była to z pewnością
niezwykle istotna kwestia dla tego bardzo religijnego monarchy. Mnisi ponadto
ufundowali monarsze, już po jego abdykacji, tablicę kommemoracyjną, którą zawieszono w prezbiterium kościoła37. Umieszczony na niej portret króla to niemal wierne
powtórzenie wizerunku Schultza, choć mniej udane. Zatem w kościele kamedulskim
zakonnicy dwa razy mieli możliwość oglądania wizerunku Jana Kazimierza – w zakrystii kościoła, gdzie przygotowywali się do liturgii, oraz w prezbiterium kościoła, gdzie
spotykali się na modlitwie38.
Przedstawiony powyżej portret Jana Kazimierza jest świadectwem silnych związków, jakie łączyły ostatniego Wazę na polskim tronie z warszawskim zakonem kamedułów. Były to związki opierające się głównie na potrzebach religijnych i duchowych
monarchy, który wielokrotnie w czasie swego panowania odbywał u kamedułów
rekolekcje, znajdując w ten sposób także chwile wytchnienia od spraw państwowych.
Malowany przez Schultza wizerunek wiernie oddaje tragizm sytuacji nieszczęśliwego
i rozczarowanego panowaniem monarchy i jego złą kondycję psychiczną. To portret,
jak można przypuszczać, zapowiadający abdykację, na co wskazuje brak regaliów
i charakterystyczny pejzaż z przedstawieniem zachodzącego słońca. To również obraz,
który jest świadectwem niespokojnych czasów, w jakich powstał. Bardzo wyraźnie
rysuje się w nim dramatyzm skomplikowanej sytuacji politycznej Rzeczypospolitej
w połowie XVII stulecia.

36 Tomkiewicz 1957, s. 199‒203, 206‒207; Kozak 1976, s. 91‒92, nr 218; Karpowicz 1988, s. 296, nr 149; Mrozowski 2003, s. 373, nr XII 12; Karlsson 2002, s. 173, nr II 67; Wardzyński 2013, s. 73, 149, 284. O artyście:
Stoga 1989‒1991, s. 135‒136.
37 Szczepańska 1969, s. 289; Gajewski 1977, s. 51; Petrus 1978, s. 29; Brykowska 1982a, s. 32; Badach 1996a,
s. 227‒228, nr V 8; Badach 1996b, s. 256, nr 22; Janocha 2004, s. 32; Skrodzka 2015a, s. 100‒109.
38 Kruszewski 2009, s. 123.
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Portrait of King John Casimir by Daniel Schultz.
A Royal Gift to Warsaw Camaldolites

T

he last Vasa king on the Polish throne was a frequent visitor of the Camaldolese monastery at
Bielany near Warsaw. The Camaldolites of the Monte Corona Congregation enjoyed his special
protection. At least once a year King John Casimir made a few-day retreat in the Camaldolese monastery at Bielany. At that time he stayed in a wooden manor house built especially for him near the
church building. The king highly valued Camaldolese spirituality, a strict rule, fasts and silence, but
above all the possibility of total seclusion from the world, including affairs of the state. These spiritual
exercises practiced at the Montis Regii Hermitage fulfilled John Casimir’s deep spiritual needs developed in the Jesuit novitiate.
In May 1659 King John Casimir paid a special visit to the Camaldolese monks. He gave them a gift
of two portraits: his own and his wife Marie Louise. They were pained by one of the most outstanding
Polish painters of the baroque period, Daniel Schultz, John Casimir’s court painter. Apart from the
paintings, the Camaldolites were endowed with an annual pension in money, amounting in 1649 to
the sum of 2000 Polish zlotys. But this time the provision was reduced, probably due to financial
problems caused by the costly war with Sweden (the so-called Swedish Deluge). We are justified in
thinking that the two paintings were meant as the equivalent of that reduction.
The painting discussed in the essay presents King John Casimir in half length, clad in armour,
but without the attributes of power. The king’s face, covered with fine lines and wrinkles, expresses his
tiredness, sadness and melancholy. In the background, over his left shoulder we can see a fragment of
landscape with the sunset.
The portrait should be analysed in the context of highly complicated political situation in the
Polish-Lithuanian Commonwealth and abroad of the 1650s. An economic crisis of the state seemed
impossible to resolve by any of the reforms undertaken in the Commonwealth. Ukraine was convulsed
by rebellions and insurrections. And in 1655, while the Polish army was fighting on the eastern border
of Poland against the Russian tsar, the Swedish army of King Charles X Gustav invaded the country
from the west and north. John Casimir, who ascended the throne in 1648, from the very beginning of
his rule did not enjoy prestige of his subjects. By his unfortunate political decisions the king irritated
the nobility and disaffected even his supporters. The outbreak of the war with Sweden contributed to
a nervous breakdown of King John Casimir who began to consider his abdication. These thoughts
took on a more concrete shape at the end of the 1650s, when a project was born of a vivente rege
election. It was an appealing plan for a monarch tired of ruling, who longed for peace, quietness and
a life in private.
It was at that time that the portrait offered to the Camaldolese monks from Bielany near Warsaw
was painted. It might have predicted the king’s planned abdication, first of all through the lack of the
royal attributes of power. It is the only one official portrait of King John Casimir without the crown.
Secondly, in the background the artist places the sunset, probably alluding to the king’s plans to abdicate. The sun, as it is commonly known, was one of the most popular symbols of power, and the sunset
symbolised the renouncement of the throne. And thirdly, John Casimir’s tired face reveals a bad physical and psychical condition of the king, who – tired with the cares of state – finally abdicated in 1668.
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Przedstawienia pustelników ze stall
kościoła kamedułów w Rytwianach
w kontekście szerszego oddziaływania
kompozycji Maartena de Vosa
na wystrój eremickiej świątyni
christine moisan-jablonski
Instytut Historii Sztuki UKSW

W

dawnym kościele kamedułów w Rytwianach znajduje się szczególnie interesujący zespół stall usytuowanych za ołtarzem głównym. Jak zauważył przed laty
Adam Miłobędzki: „stalle i wyposażenie zaołtarzowego chóru zakonnego pochodzą
już z 2 poł. XVII w., a oprawa bocznych bramek ołtarza wykazuje zupełne nieprzystosowanie do podziałów pierwotnych zaplecków stall, do których bramki te przylegają”. Autor kontynuuje: „Sugeruje to, że ów wspaniały ołtarz, jak w każdym kościele
«zamkniętym», miał stanąć – a może nawet został niegdyś ustawiony – przy wschodniej
ścianie wnętrza. Dopiero działalność duszpasterska polskich kamedułów, przeciwna
w zasadzie regule eremickiej, spowodowała konieczność wysunięcia ołtarza ku przodowi i wyodrębnienia za nim chóru, który funkcjonował w okresach dopuszczania
wiernych do wnętrza kościoła”1. Hipotezę Miłobędzkiego zdaje się potwierdzać istnienie innego, pierwotnego zespołu stall, usytuowanych w przestrzeni przed ołtarzem, po
obu stronach nawy głównej, z których do dziś przetrwały jedynie boazerie2.
Według autorów Katalogu zabytków sztuki w Polsce wczesnobarokowe stalle, znajdujące się za ołtarzem, zostały ozdobione malowidłami dopiero w pierwszej połowie
następnego stulecia. Zdaje się o tym świadczyć data „1729” umieszczona na chorągiewce wieńczącej wieżę rytwiańskiego kościoła, namalowanego – wraz z sześcioma

1 Miłobędzki 1980, s. 169.
2 Katalog zabytków 1962, s. 45: „Ściany nawy obudowane boazerią barokową 2. poł. XVII w., z obrazkami
w zwieńczeniach”.
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domkami eremitów – na centralnej kwaterze zaplecków stall3. Urszula Probosz, autorka
pracy poświęconej rytwiańskim stallom, przesuwa datę powstania malowideł na drugą
połowę XVII w., sugerując, że data widoczna na chorągiewce została dodana w późniejszym okresie i upamiętnia odmienne wydarzenia4.
Zapewne najbardziej prawdopodobną cezurą czasową – wyznaczającą dolną datę
powstania zarówno malowideł na stallach usytuowanych za ołtarzem, jak i innych
cykli wizerunków świętych pustelników – zdaje się być rok 1643. Z zachowanej korespondencji Krzysztofa Opalińskiego do brata wynika, że tego samego roku przesłał on
bliżej nieokreśloną partię miedziorytów do Rytwian, by posłużyły jako wzór działającemu tam malarzowi. W liście wysłanym z Wojnowic 19 listopada 1643 r. Krzysztof
Opaliński pisze do brata Łukasza: „Dosyć czyniąc woli WM Pana posyłam przez Pana
Mielżyńskiego kopersztychy, które proszę aby mi nie ginęły u tego malarza, lub życzę
aby mi je zmalował, bo mi się ręka jego dosyć podobała”5. Owymi „kopersztychami”
– jak możemy domniemywać – były zapewne m.in. plansze pochodzące z kilku cykli
o tematyce eremickiej, którymi posiłkował się nieznany artysta dekorujący stalle ustawione za ołtarzem głównym.
Na istnienie obcych wzorów graficznych wskazała po raz pierwszy Maria
Macharska w roku 1968. W komunikacie – wygłoszonym na posiedzeniu Komisji
Naukowej Oddziału PAN w Krakowie – zwróciła uwagę na powiązania istniejące
pomiędzy serią rycin Monumenta anachoretorum wykonaną przez Jana i Rafaela
Sadelerów oraz Adriaena Collaerta według rysunków Maartena de Vosa, a przedstawieniami pochodzącymi z zaplecków trzech zespołów stall: z dawnego kościoła paulinów
w Pińczowie, dawnego kościoła benedyktynek w Sandomierzu oraz pokamedulskiej
świątyni w Rytwianach6. Ustalenia Macharskiej przywołał w 1976 r. Piotr Pałamarz
w artykule poświęconym malowidłom znajdującym się w dawnym chórze zakonnym
oraz na ławkach dawnego kościoła karmelitów w Krakowie7. W 1988 r. rytwiańskim
stallom poświęciła pracę magisterską Urszula Probosz. Nawiązując do wcześniejszych
ustaleń, odnalazła pięć rycin o analogicznych kompozycjach, które mogły stanowić
wzór dla malarskich przedstawień świętych Martyniana, Symmacha, Salomona, Jakuba
Pokutnika i Zenona. Autorka, skupiając się na analizie formalnej i ikonograficznej
samych malowideł, nie dokonała jednak żadnej analizy porównawczej rycin i przedstawień na zapleckach8. O rytwiańskich stallach pobieżnie wspomniała w 1993 r.
Anna Zujkiewicz, omawiając zespół obrazów o tematyce pustelniczej znajdujących
się w zakrystii jasnogórskiej. Notabene autorka rozszerzyła listę oddziaływania cykli
eremickich na polskie malarstwo o dwa nowe przedstawienia pochodzące z klasztoru

3 Katalog zabytków 1962, s. 45.
4 Probosz 1988, s. 71, 72.
5 Wiliński 1955, s. 195, 207, przyp. 38. Wyjątki z listów Krzysztofa Opalińskiego do jego brata Łukasza z lat
1641–1650 – Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps 1645.
6 Macharska 1969, s. 505.
7 Pałamarz 1976, s. 232.
8 Probosz 1988, s. 71.
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wizytek w Warszawie9. Opierając się na powyższym artykule, proweniencję pięciu
rycin służących za wzór malowidłom na rytwiańskich stallach odnotowała w 2012 r.
Renata Sulewska w artykule poświęconym oddziaływaniu Maartena de Vosa na polską
sztukę okresu wczesnej nowożytności10.
Jednak w rzeczywistości zakres wpływu niderlandzkich rycin na kompozycje
dekorujące zaplecki rytwiańskich stall jest o wiele większy. Wszystkie malarskie przedstawienia z zaplecków wiernie powtarzają – w lustrzanymi odbiciu – kompozycje dziewięciu miedziorytów wykonanych na podstawie rysunków Maartena de Vosa. Ponadto
pisząca te słowa ustaliła, że kościół kamedułów w Rytwianach stanowi na terenie
Polski, obok dawnej świątyni karmelitów pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, znanego też jako kościół św. Łazarza w Krakowie, najbardziej spektakularny przykład recepcji wzorów graficznych przedstawiających postacie pustelników
i pustelnic. Na rycinach pochodzących z pięciu powiązanych ze sobą tematycznie
cykli oparto malowidła znajdujące na ścianach bocznych świątyni. Są one umieszczone
w lunetach zarówno za ołtarzem głównym (4), jak i w nawie (10). W obu bocznych
przedsionkach, znajdujących się od południa i północy, odnajdziemy kolejnych dziesięć
postaci pustelników. Zespół wizerunków eremitów dodatkowo wzbogaca 16 malowideł na desce, wieńczących boazerie umieszczone w dolnej partii ścian, po obu stronach
nawy kościoła. Wraz z dziewięcioma przedstawieniami zdobiącymi zaplecki stall oraz
dwoma medalionami umieszczonymi w ich zwieńczeniu, rytwiański zespół składa się
z aż 51 przedstawień pustelników i pustelnic11.
W kontekście tych nowych ustaleń możliwe są dwie hipotezy. W drugiej połowie XVII w., czy ściślej – po 1643 r., mogły powstać w oparciu o dostarczone wzory
graficzne zarówno malowidła na pierwotnych stallach znajdujących się w nawie głównej, jak i kompozycje dekorujące zaplecki stall ustawionych za ołtarzem. Nie musiały
one powstawać dokładnie w tym samym czasie, lecz mógł je dzielić okres kilkunastu
bądź nawet kilkudziesięciu lat. Jest też równie prawdopodobne, że przechowywane
w klasztorze miedzioryty powtórnie, po blisko 70 latach, posłużyły innemu malarzowi
do ozdobienia stall we wschodniej części kościoła. Przyjmując rok 1643 za wiążący,
możemy także przesunąć datę powstania malowideł ściennych z postaciami pustelników
i pustelnic. Nie byłyby one zatem dziełem o. Wenantego da Subiaco, który przebywał
w Rytwianach wcześniej, pełniąc w latach 1629–1632 funkcję przeora12.
W przeciwieństwie do wcześniejszych rodzimych opracowań poświęconych
związkom pomiędzy grafiką obcą a polską plastyką, skupionych na analizie warstwy
9 Zujkiewicz 1993, s. 121, 126, 136.
10 Sulewska 2012, s. 274–275, 301–303, przypis 77. Chodzi o przedstawienia świętych Jakuba Pokutnika, Martyniana, Elfegusa, Symmacha oraz Zenona.
11 Katalog zabytków 1962, s. 44–46; Kubiesa 1982. Autor omawia ikonografię niektórych świętych; Zujkiewicz 1993, s. 136. Autorka, pisząc o oddziaływaniu kompozycji de Vosa, wymienia jedynie rytwiańskie
stalle oraz ogólnie wspomina o przedstawieniach: „na ścianach tarczowych południowego przedsionka
i nawy kościoła kamedułów w Rytwianach”; Sulewska 2012, s. 300. Autorka wymienia tylko jedno przedstawienie pustelnicy – św. Eufraksji – ze sklepienia nawy kościoła kamedułów w Rytwianach.
12 Walicki, Tomkiewicz, Ryszkiewicz 1971, s. 343–344. Natomiast dzieła o. Wenantego powstałe w Rytwianach zamykają się w latach 1627–1632.
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1. Carlo Prevo (?),

Święty Martynian,
1729, Rytwiany, dawny
kościół kamedułów,
olej na desce,
wym. 74 × 126 cm;
fot. C. Moisan-Jablonski

formalnej, nasze rozważania będą przede wszystkim dotyczyć analizy treści przedstawień z zaplecków stall w aspekcie inskrypcji występujących na samych malowidłach
oraz na sztychach13. Znajomość wzorów rytowniczych pozwala w doskonalszy sposób
prześledzić proces powstawania nowego programu ikonograficznego, dostosowanego
do indywidualnych potrzeb społeczności zakonnej kierującej się określoną literą reguły
i konstytucji.
Przedstawienia wykorzystane w kościele w Rytwianach pochodzą z pięciu
odmiennych, acz powiązanych ze sobą serii14. Z kolei kwatery zaplecków oparte są na
wybranych planszach wchodzących w skład trzech cykli. Biorąc pod uwagę dużą liczbę
przedstawień malarskich eremitów i eremitek znajdujących się w kościele, możemy
przypuszczać, że Krzysztof Ossoliński prawdopodobnie zakupił pełne serie rycin.
Niestety, nie wiemy, czy były to plansze pierwotnych pięciu serii graficznych wydanych przez Jana I Sadelera (cztery serie z przedstawieniami pustelników) oraz Adriaena
Collaerta (seria z wizerunkami pustelnic), czy licznych kopii owych pięciu serii, które
na dodatek miały dość często także kilka odrębnych edycji15. Kopie cykli wydanych
w XVII stuleciu pochodziły z różnorodnych europejskich oficyn. Szczególną popularnością cieszyły się wśród wydawców działających na terenie Flandrii oraz w Paryżu.
Uwaga Krzysztofa Ossolińskiego zawarta w liście do brata świadczy zapewne o tym, że
do zakupionych „kopersztychów” przywiązywał dużą wagę.
13 Szerzej na temat metodologii: zob. Moisan-Jablonski 2013, s. 139–159, rozdz. IV: „Rola grafiki w procesie
badania treści dzieł sztuki malarskiej czasów nowożytnych”.
14 Hollstein 1995, s. 68–72: cykl Solitudo sive vitae patrum z lat 1585–1586 – nr 964–993; s. 73–78: cykl Sylvae
sacrae monumenta... anachoretarum z lat 1593–1594 – nr 994–1024; s. 78–82: cykl Trophaeum vitae solitariae z roku 1598 – nr 1024–1049; s. 83–86: cykl Oraculum anachoreticum z lat 1595–1600 – nr 1050–1075.
Poza czterema cyklami poświęconymi eremitom w świątyni Pustelni Złotego Lasu wykorzystano piąty
cykl z wizerunkami anachoretek – s. 59–63: Solitudo sive vitae foeminarum – nr 921/II – 945/II; Hollstein
1996, s. 197–202.
15 Hollstein 1996, s. 201–202, 206, 208–209, 211–212, 214.
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Jednak – niezależnie od liczby plansz,
jakimi od początku dysponowali kameduli
i malarz dekorujący stalle – zapewne wspólnie musieli dokonać wyboru scen przeznaczonych na zaplecki. Możemy przypuszczać,
że dobór przedstawień był przede wszystkim
dziełem kamedulskiego zakonnika, może
ówczesnego przeora eremu, który musiał
mieć świadomość wagi właściwego doboru
wizerunków znajdujących się w zakonnym
chórze. Twórca koncepcji programu ikonograficznego rytwiańskich stall uznał, że
wszyscy przedstawieni święci – jako eremici
– byli duchowo powiązani z zakonem kamedułów, o czym świadczy biały kolor habitów większości postaci. W tym kontekście
wybór centralnego przedstawienia umieszczonego na zapleckach jest w pełni zrozumiały. Scena ta przedstawia św. Romualda 2. Rafael I Sadeler
– założyciela zakonu – przyjmującego w duchu pokory chłostę od pustelnika Maryna, według Maartena
de Vosa, Święty
jego duchowego mistrza i nauczyciela sztuki czytania. Zresztą, nieprzypadkowo wła- Martynian, 1593–1594,
śnie to przedstawienie jako jedyne zostało – jak już wspomniano – zaktualizowane Sylvae sacrae
monumenta...
poprzez dodanie budynku kościoła i domków eremitów.
anachoretarum;
Nie wiemy, jakimi konkretnie wydaniami trzech cykli graficznych posiłkował Amsterdam,
Rijksmuseum,
się malarz dekorując zaplecki stall. Niemniej jednak, ustalając proweniencję wzorów (RP-P-OB-60.292);
poszczególnych kompozycji, świadomie zdecydowaliśmy się na przywołanie plansz fot. Rijksmuseum
pochodzących z pierwszych, oryginalnych edycji serii Sylvae Sacrae Monumenta...
Anachoretarum, Oraculum Anachoreticum oraz Trophaeum Vitae Solitariae, powstałych na
podstawie rysunków Maartena de Vosa.
Pierwsze przedstawienie na zapleckach stall umieszczonych po stronie północno-zachodniej chóru zakonnego zostało oznaczone napisem „S. MARTYNIANUS” – św.
Martynian (il. 1). Ukazuje epizod z życia palestyńskiego eremity z IV w. Gdy do
odludnego miejsca, gdzie przebywał, dopłynęła niewiasta, która znalazła się w morskiej
kipieli jako rozbitek, pustelnik opuścił miejsce swego dobrowolnego wygnania, by nie
być narażonym na grzech. Jest to jedyne przedstawienie z zaplecków nieopatrzone
dodatkowym komentarzem. Autor programu ikonograficznego rytwiańskich stall
z jednej strony wybrał osobę św. Martyniana16, stawiając go kamedułom za wzór.
Z drugiej – nie zdecydował się jednak na umieszczenie jednoznacznej w swej wymowie
inskrypcji tłumaczącej scenę. Na rycinie (il. 2) wykonanej przez Rafaela Sadelera, będącej szesnastą planszą serii Sylvae sacrae z 1594 r.17, umieszczony u dołu komentarz głosi:
„Primitias æui Domino floremq[ue] iuventæ / Donat, et in latebras MARTINIANVS
16 Janin 1966, szp. 1226–1228; Kimpel 1974, szp. 581; Réau 1958, III, 2, s. 919.
17 Hollstein 1996, nr 1010, s. 207. W dolnym lewym rogu ryciny napis: „Martin de vos figur: R. Sadeler fecit”;
Hollstein 1995, nr 1010, s. 75.

411

3. Carlo Prevo (?),
Święty Symmach,
1729, Rytwiany, dawny
kościół kamedułów,
olej na desce,
wym. 73 × 102 cm;
fot. C. MoisanJablonski

4. Jan I Sadeler według
Maartena de Vosa,
Święty Symmach,
1595–1600, Oraculum
Anachoreticum,
Amsterdam,
Rijksmuseum,
(RP-P-OB-60.240);
fot. Rijksmuseum

abit. / Naufraga suscipitur Virgo, fit naufragus
ipse, Cui dant Delphin[or]um terga per æquor
iter.” (Martynian ofiaruje Panu pierwociny
życia i klejnot młodości i odchodzi do kryjówki. Przyjmuje kobietę – rozbitka, sam
staje się rozbitkiem, któremu delfiny użyczają
grzbietu na drogę przez morze)18. Pustelnik
jest przykładem roztropnego postępowania
mnicha, który – świadom ułomności ludzkiej
natury – zawczasu zabezpiecza się przed
sidłami cielesnego pożądania. Pokusom ciała
(caro), będącemu obok świata (mundus) jednym
z dwóch głównych sprzymierzeńców szatana,
zostanie poświęcona jeszcze jedna kwatera
rytwiańskich stall, przedstawiająca św. Jakuba
Pokutnika.
Kolejne przedstawienie ukazuje pustelnika Symmacha19 w chwili, gdy rozmawia
z wieśniakiem (il. 3). Inskrypcja umieszczona na kamiennej płycie znajdującej się obok
ławki głosi: „SYM[M]ACHU[M] CAESAR[IENS]IS / RUSTICUS VIALIS/ARGUIT
De COM[M]ODis/ SYM[M]ACHUS INQUIT: / RESPICE QUALIS ERAS, RE/
SPICE QUALIS ERAM.” (Przygodny wieśniak oskarżył Symmacha z Cezarei
o wygody. Symmach powiedział: Popatrz, kim byłeś, popatrz, kim ja byłem). W tym
wypadku napis stanowi parafrazę komentarza towarzyszącego rycinie: „Commoda
Cæsareæ despexit SYMMACHVS aulæ, / Sed tamen in syluis commoda parua capit.
/ Rusticus ista dabat vitio; tum Symmachus illi. / Respice, qualis eras : respice, qualis
eram.” (Symmach wzgardził wygodami pałacu w Cezarei. Jednak i w lesie znajduje
nieco wygód. Wieśniak uważał je za grzech. Wtedy [powiedział] Symmach do niego:
popatrz, kim byłeś, popatrz, kim ja byłem). Wzorem przedstawienia malarskiego jest
siódma plansza serii Oraculum Anachoreticum, powstałej w latach 1595–1600, rytowana
18 Wszystkie tłumaczenia łacińskich inskrypcji są autorstwa dr Marty Przyszychowskiej.
19 Amore 1968, szp. 1166–1167; Squarr 1976, szp. 416.
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5. Carlo Prevo (?),
Święty Eutymiusz,
1729, Rytwiany, dawny
kościół kamedułów,
olej na desce,
wym. 74 × 126 cm;
fot. C. MoisanJablonski

przez Jana I Sadelera20 (il. 4). Drugie malowidło ukazuje eremitę Symmacha przede
wszystkim jako wzór człowieka, który
pogardził dobrami ziemskimi, czyli doczesną
marnością świata, wybierając życie w pustelni.
Motyw odrzucenia świata będzie eksponowany na rytwiańskich stallach jeszcze na
przykładzie wizerunków dwóch pustelników:
królów Salomona i Jozafata.
Trzecia kwatera (il. 5) przedstawia św.
Eutymiusza21, ukazanego – na pierwszym planie – w jaskini. Zatopiony w pobożnej lekturze eremita przedstawiony został jako wzór
vita contemplativa. Napis umieszczony na kwaterze głosi: „EUTHIMIUS MAGDALENAE
/ VITAM SEQUENS, ORAT PLENE /
THEOCTISTUS OBSEQUIA / MARTHAE:
LUSTRAT CAENOBIA / UNI UTERQUE
ANIMO / FAMULATUR DOMINO.” (Eutymiusz naśladując życie Magdaleny modli 6. Rafael I Sadeler
Maartena de
się nieustannie. Teoktyst spełnia posługi Marty: dogląda klasztorów. Obaj w jednym według
Vosa, Święty
duchu służą Panu). Również w tym wypadku inskrypcja nawiązuje do komentarza Eutymiusz, 1598,
umieszczonego na rycinie: „EVTHIMIVS Mariæ, THEOCTISTVS munera Marthæ Trophaeum Vitae
Solitariae, Warszawa,
/ Sumit, uterq[ue] licet doctus utrasq[ue] vices. / Cœnobium regit hic: humiles et con- Biblioteka
struit ædes: / Orat et ille, legit, mystica sacra facit.” (Eutymiusz wykonuje obowiązki Uniwersytecka, Gabinet
Rycin; fot. BUW
Marii, Teoktyst – Marty, chociaż każdy z nich świetnie umie spełniać każde z zadań.
Teoktyst kieruje klasztorem i buduje skromne domy. Eutymiusz modli się, czyta,
20 Hollstein 1996, nr 1057, s. 213; Hollstein 1995, nr 1057, s. 85.
21 Grumel 1964, szp. 329–333; Boberg 1974, szp. 201–203.
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sprawuje święte sakramenty). Wzorem dla malarskiej kompozycji jest szósta plansza (il.
6) wykonana przez Rafaela I Sadelera, pochodząca ze zbioru Trophaeum Vitae Solitariae,
datowanego na rok 159822. Wspomniany w komentarzu Teoktyst23 budujący domy
uosabia vita activa. Malowidło ze stall – podobnie jak miedzioryt – zdaje się podkreślać potrzebę zachowania równowagi pomiędzy dwoma biegunami eremickiego
życia, przepełnionego modlitwą, lecz nie wolnego też od przyziemnych obowiązków.
Jednocześnie komentarz podkreśla, że każdym przejawem działalności powinien kierować ten sam, nadrzędny cel – służba Bogu. Znamienne, że zarówno komentarz do
ryciny, jak i inskrypcja na obrazie nie wspominają – nawiązując do słów Chrystusa
zawartych w Ewangelii św. Łukasza (Łk 10,42). – o „najlepszej cząstce”, która stała się
udziałem ewangelicznej Marii siostry Marty. Zgodnie z duchem obu napisów każda
powinność spełniana w eremie jest tak samo wartościowa.
Następna kwatera przedstawia węgierskiego króla Salomona24 (il. 7). Znajdująca się
w dolnym lewym rogu – poniżej porzuconych insygniów władzy i stanu rycerskiego
leżących na ziemi – łacińska inskrypcja brzmi: „REX SALOMON VNGARIAE. / VIR
INSIGNIS VICTORIAE / LIQUIT SPONSAM SPREVIT SCEPTRUM/ QUAERIT
7. Carlo Prevo (?),
Święty Salomon,
1729, Rytwiany, dawny
kościół kamedułów,
olej na desce,
wym. 74 × 126 cm;
fot. C. MoisanJablonski

CHRISTUM PER DESERTUM.” (Salomon, król Węgier, mąż który odniósł wielkie
zwycięstwo, zostawił żonę, wzgardził berłem, szuka Chrystusa na pustyni). Również
w tym wypadku napis ze stall swą wymową nawiązuje do dłuższej inskrypcji
widocznej pod kompozycją rytowaną przez Jana Sadelera. Komentarz, którym został
opatrzony sztych, głosi: „Rex erat Hungariæ SALOMON, fugiensq[ue] nepotis /
Arma, subit syluam; sylua repente placet. / Et sceptrum, ac reditum spernens; no[n]
abstulit, inquit, / Sed mihi mutauit patria regna nepos” (Salomon był królem Węgier,
22 Hollstein 1996, nr 1030, s. 210; Hollstein 1995, nr 1030, s. 79.
23 Galuzzi 1969, szp. 207–208; Kaster 1976, szp. 459.
24 Pásztor 1968, szp. 592.
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uciekając przed wojskami kuzyna wchodzi do lasu; niespodziewanie podoba
mu się las. Gardzi berłem i powrotem;
mówi: kuzyn nic mi nie odebrał, lecz
zamienił mi królestwo Boże w ojczyznę). Wzorem dla malarza działającego
w Rytwianach była rytowana przez
Rafaela I Sadelera dwudziesta pierwsza
plansza cyklu Oraculum Anachoreticum (il.
8) powstałego w 1600 r.25 Napis ze stall
w sposób jednoznaczny zwraca uwagę
na potrzebę odrzucenia świeckiego życia
i doczesnych zaszczytów. Pozostawiona
małżonka i porzucone królestwo idealnie
wpisują się w głoszone za pośrednictwem
malowideł przesłanie wzgardzenia światem jako wiernym poplecznikiem diabła.
Kolejna kwatera znajduje się pośrodku stall i – z punktu widzenia ikonografii
całego cyklu – jest niewątpliwie najważniejszym przedstawieniem. Nieprzypadkowo
centralne malowidło przedstawia założyciela zakonu kamedułów św. Romualda26,
któremu pustelnik Maryn udziela lekcji czytania (il. 9). Napis towarzyszący malowidłu,
umieszczony na rozwiniętej karcie, głosi: „ARDET COR ROMUALDI, DIVINO
CALORE. / VITAE DE SENIS CERTUS, MARINI RIGORE. / POSCIT DE
CLAUSTRO SUPPLEX, AD SYLVAS VENIAM. / QUAERENS VIVENDI SCIRE
STRICTIOREM VIAM. / LAETUS ADIT MARINUM, DOCENDUM SE TRADit, /
LEGIT, ET IN ERRANTEM, FREQUENS VIRGA CADIT.” (Serce Romualda płonie
boskim żarem. Gdy doszła do niego wieść o surowości życia starca Maryna, pokornie
błaga o pozwolenie udania się z klasztoru do lasu. Chcąc poznać surowszy sposób życia,
radośnie udaje się do Maryna, oddaje się nauczaniu, czyta, a rózga często spada na
popełniającego błędy). Wyjątkowo w tym przypadku napis umieszczony na stallach
jest bardziej rozbudowany od komentarza towarzyszącego rycinie (il. 10). Na miedziorycie wykonanym przez Jana I Sadelera – opatrzonym numerem dwudziestym – z serii
Trophaeum Vitae Solitariae wydanej w roku 159827, znajduje się inskrypcja: „Ecce docet
senior ROMOALDVM sacra MARINVS, / Fundere qui Domino debeat eloquia. /
Corripit errantem uirga. discendo, docendo, / Et laudando Deum commeruere Deum.”
(Oto starzec Maryn uczy Romualda świętych rzeczy, ten, który ma się modlić do Pana,
karci błądzącego rózgą. Zdobyli zasługi u Boga dzięki uczeniu się, uczeniu innych
i chwaleniu Boga).
Przedstawienie eksponuje niezbędne do osiągnięcia duchowej doskonałości cnoty
posłuszeństwa i pokory. Romuald, poddany swemu duchowemu mistrzowi Marynowi,

8. Rafael I Sadeler
według Maartena
de Vosa, Święty
Salomon, 1595–1600,
Oraculum
Anachoreticum,
Amsterdam,
Rijksmuseum,
(RP-P-OB-60.354);
fot. Rijksmuseum

25 Hollstein 1996, nr 1071, s. 213; Hollstein 1995, nr 1071, s. 86.
26 Tabacco 1968, szp. 366–375; Cannata 1968, szp. 375–384; Tschochner 1976, szp. 283–285.
27 Hollstein 1996, nr 1044, s. 210; Hollstein 1995, nr 1044, s. 82.
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9. Carlo Prevo (?),

Święty Maryn
udzielający lekcji
św. Romualdowi, 1729,
Rytwiany, dawny kościół
kamedułów, olej na
desce, wym. 73 × 102 cm;
fot. C. Moisan-Jablonski

10. Jan I Sadeler

według Maartena de
Vosa, Pustelnik Maryn
udzielający lekcji św.
Romualdowi, 1598,
Trophaeum Vitae
Solitariae, Warszawa,
Biblioteka
Uniwersytecka,
Gabinet Rycin;
fot. BUW

ostatecznie sam osiąga wyżyny świętości.
Jednocześnie staje się wzorem dla pustelników
wstępujących do założonego przez niego
zakonu kamedułów. Znamienne, że św.
Romuald odziany jest w biały habit kamedułów, podczas gdy Maryn nosi habit o brązowej
barwie. Ponadto jest to jedyne przedstawienie
na zapleckach stall, którego kompozycja
została – w porównaniu ze wzorem graficznym – poddana zmianie. Po prawej stronie
siedzących pod pniem drzewa pustelników
namalowano kościół w Rytwianach wraz
z sześcioma eremami. Na szczycie wieży zegarowej widnieje czerwona chorągiewka z datą
„A.D. 1729”. Urszula Probosz zauważa, że jeśli
powyższa data miałaby oznaczać rok ukończenia malowideł na zapleckach stall, wówczas malarz przedstawiłby współczesny mu widok eremu składającego się z dwunastu,
a nie jedynie sześciu domków28. Monografistka rytwiańskich stall zwraca uwagę na
jeszcze jeden charakterystyczny szczegół. Przedstawienie świętych Romualda i Maryna
zostało umieszczone ponad pustym siedziskiem w stallach, symbolicznie przeznaczonym dla Chrystusa29.
Następne malowidło na zapleckach przedstawia króla Jozafata (il. 11), bohatera średniowiecznej powieści hagiograficznej Historia budująca lub żywot Barlaama i Jozafata.
W XVI w. uznano obu bohaterów za postacie historyczne i zaliczono w poczet świętych, wpisując ich pod datą 27 listopada do Martyrologium romanum30, co tłumaczy
pojawienie się postaci Jozafata w cyklu Trophaeum Vitae Solitariae z 1598 r. Plansza
28 Probosz 1988, s. 71, 72. Autorka interpretuje datę znajdującą się na chorągiewce, wiążąc ją z kommemoracją daty restauracji wieży bądź śmierci Elżbiety Sieniawskiej, kolejnej właścicielki dóbr ziemskich
i dobrodziejki eremu.
29 Probosz 1988, s. 27, przyp. 94, 95.
30 Reczek 1985, szp. 34.
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11. Carlo Prevo (?),
Jozafat udający się
do Barlaama, 1729,
Rytwiany, dawny
kościół kamedułów,
olej na desce,
wym. 74 × 126 cm;
fot. C. MoisanJablonski

przedstawiająca Jozafata (il. 12), rytowana przez Jana I Sadelera, opatrzona numerem
pierwszym otwiera wyżej wspomniany cykl31. Przedstawienie legendarnego królewicza
indyjskiego, który pod wpływem pustelnika Barlaama nawrócił się na chrześcijaństwo,
następnie – będąc królem – wprowadził nową religię w swoim państwie, by ostatecznie
zrzec się korony i udać na pustynię, ukazuje klęczącego młodzieńca odzianego w skórę
zwierzęcą z rękami złożonymi do modlitwy. W głębi ryciny widnieje chatka z postacią
Barlaama w środku. Komentarz głosi: „Indorum malesuada alijs diademata linquens, /
Teste Deo, atq[ue] Dei uixit ad arbitrium. / Mutauit regnum IOSAPHAT, non perdidit: ille / Ecce sibi, ecce feris, imperat ecce polis.” (Pozostawiając innym nakłaniające do
zła diademy Hindusów, Bóg świadkiem, żył
dla woli Boga. Zmienił królestwo Jozafat,
a nie utracił: on teraz rządzi sobą, dzikimi
zwierzętami i całym niebem).
Na kwaterze stall – pomiędzy kroczącym
lwem a klęczącym Jozafatem – umieszczono
odmienny napis. Nawiązując do widocznego
po lewej stronie skradającego się drapieżnika,
inskrypcja głosi: „ORANS MANUS LEVAT
SURSUM / ECCE LEO IN OCCURSUM
/ TER PRAEBENS ET NON MORSUM
/ GRATO ADEST HOSPITI.” (Modląc
się, wznosi ręce do góry. Oto lew naprzeciwko, trzy razy się wystawił, lecz nie został
ugryziony. Wstawia się za wdzięcznym
gościem). Treść sentencji dodatkowo uzupełniają słowa umieszczone na tle smugi

12. Jan I Sadeler
według Maartena de
Vosa, Jozafat udający
się do Barlaama,
1598, Trophaeum
Vitae Solitariae,
Warszawa, Biblioteka
Uniwersytecka,
Gabinet Rycin;
fot. BUW

31 Hollstein 1996, nr 1025, s. 209; Hollstein 1995, nr 1025, s. 78.
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światła padającej z nieba: „REX IOSAPHAT MILES CHRISTI / UTQUID REGNUM
RELIQUISTI / ET AD DENSUM HUC VENISTI/ NEMUS ANIMALIUM [?].”
(Królu Jozafacie, rycerzu Chrystusa, dlaczego opuściłeś królestwo i przyszedłeś aż tutaj
do gęstego lasu pełnego zwierząt?). Jozafat odpowiada: „ REGEM REGUM CORDE
QUAERO / IN QUO VIVO, SUM, ET SPERO. / AD BARLAHAM ME CONFERO
/ VIRUM MIRABILIUM.” (Całym sercem szukam króla królów, w którym żyję
i mam nadzieję. Udaję się do Barlaama, męża czyniącego cuda). Odpowiedź Jozafata
została namalowana w zwierciadlanym odbiciu. Treść sentencji namalowanych na
kwaterze, podobnie jak na przedstawieniu z królem Salomonem, podkreśla potrzebę
pełnego wyrzeczenia się świata i jego dóbr dla odnalezienia drogi prowadzącej do
Boga. Wskazuje także, analogicznie do kwatery przedstawiającej świętych Romualda
i Maryna, na rolę doświadczonego mistrza duchowego, którego obecność i rada są
niezbędne dla dalszego rozwoju wewnętrznego osoby rozpoczynającej życie eremickie.
13. Carlo Prevo (?),

Święty Jakub
Pokutnik, 1729,
Rytwiany, dawny kościół
kamedułów, olej na
desce, wym. 74 × 126 cm;
fot. C. Moisan-Jablonski

Jest nim Baarlam, którego – pogrążonego w lekturze – przedstawiono w domku na
dalszym planie. Możemy przyjąć, że podobnie jak św. Romuald, również Jozafat miał
być – dla nowicjuszy wstępujących do zakonu kamedułów, jak i mniej doświadczonych mnichów – przykładem właściwej postawy charakteryzującej się posłuszeństwem
wobec przeora i mistrza duchowego.
Siódme przedstawienie na zapleckach stall ukazuje św. Jakuba Pokutnika ubranego
we włosiennicę i uderzającego się kamieniem w pierś. Klęczący pustelnik pochyla
się nad grobem z widocznymi fragmentami ludzkiego szkieletu (il. 13). Motyw ten
przypomina o haniebnym czynie, którego dopuścił się w przeszłości eremita. Już jako
dorosły mężczyzna dokonał gwałtu na młodej dziewczynie, którą wcześniej wyzwolił
z opętania. Następnie ją zabił. Aby odpokutować za gwałt oraz zabójstwo, za namową
spotkanego eremity, postanowił spędzić resztę życia w odosobnieniu w grobowej pieczarze32. Pierwsza część napisu, umieszczonego na licu kamiennego obramienia grobu,
32 Sauget 1965, szp. 414–418; Kaster 1974, szp. 41.
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odnosi się jednak do odmiennego wydarzenia z czasów młodości pustelnika.
Gdy prostytutka, udając osobę chorą,
przybyła do niego, prosząc o namaszczenie bolącej piersi olejem, św. Jakub
Pokutnik spełnił jej prośbę. Jednak, aby
nie ulec cielesnej pokusie, w chwili, gdy
dotykał piersi kobiety prawicą, lewą
dłoń trzymał w płomieniu kaganka.
Nierządnica, gdy ujrzała spaloną
rękę świętego, wyznała swój podstęp
i nawróciła się. Rytwiańskiemu malowidłu towarzyszy inskrypcja: „PUGNANS
IACOBUS SIC MARTE TRIUMPHAT
ET AETE. / AD TUMULUM MORTIS,
DE HOSTE TROPHAEA REFERT, /
SI SPOLIUM VITAE TU VIS, SUME
ARMA SALUTIS / TALIA, PERVERSIS HOSTIBUS, HOSTIS ERIS.” (Jakub, walcząc,
dzięki męstwu tak odnosi zwycięstwo za młodu. Grobowi śmierci opowiada zwycięstwa
nad wrogiem. Jeśli pragniesz łupów życia, weź tę broń zbawienia, a będziesz wrogiem
przewrotnych wrogów). Sens drugiej części inskrypcji staje się bardziej zrozumiały
w kontekście późniejszych wydarzeń z życia eremity. Do obu przeciwstawnych zachowań świętego nawiązują także słowa komentarza umieszczonego na siódmej planszy (il.
14) rytowanej przez Jana I Sadelera33 pochodzącej z cyklu Sylvae sacrae z lat 1593–1594:
„Dextera ne flammã[m] rapiat, cremat igne sinistrã[m]; / Sic IACOBE manu tacta puella
calet? / Vicisti iuuenis, canum qui femina vicit? / In thalamo peccas; corrigis in tumulo.”
(Aby prawa ręka nie pochwyciła płomienia, pali ogniem lewą; Czy tak, Jakubie, płonie
dziewczyna dotknięta ręką? Odniosłeś zwycięstwo za młodu, jaka kobieta jest w stanie
pokonać starca? Grzeszysz w łożu, pokutujesz w grobie).
Na rytwiańskich stallach św. Jakub Pokutnik został ukazany jako zwycięzca
wrogów zbawienia. Łacińska inskrypcja jednak nie precyzuje, nad jakimi nieprzyjaciółmi eremita odniósł zwycięstwo. Z jego życiorysu wynika, że walczył przede
wszystkim z ciałem – sprzymierzeńcem szatana. W tym kontekście jego zwycięstwo
oznacza zapewne przezwyciężenie grzesznych namiętności i ostateczny tryumf nad
złem, odniesiony dzięki pokutniczemu życiu spędzonemu w grobowej pieczarze.
Dożywotnia pokuta na grobie stanowiła zadośćuczynienie za złamanie piątego (nie
zabijaj) i szóstego (nie cudzołóż) przykazania. Kwatera z wizerunkiem św. Jakuba
Pokutnika przestrzegała rytwiańskich eremitów przed skutkami ulegania pokusom
cielesnym, ukazując jednocześnie zbawczą moc czynionej pokuty.
Przedostatnie malowidło na zapleckach zostało poświęcone św. Zenonowi34
(il. 15). Widoczny na pierwszym planie anioł z bukłakiem ofiaruje świętemu trzy małe

14. Jan I Sadeler
według Maartena de
Vosa, Święty Jakub
Pokutnik, 1593–1594,
Sylvae sacrae...,
Amsterdam,
Rijksmuseum
(RP-P-OB-60.283);
fot. Rijksmuseum

33 Hollstein 1996, nr 1001, s. 207; Hollstein 1995, nr 1001, s. 74.
34 Sauget 1969, szp. 1472–1473; Sauser 1976, szp. 637.

419

15. Carlo Prevo (?),

Święty Zenon, 1729,
Rytwiany, dawny kościół
kamedułów, olej na
desce, wym. 73 × 102 cm;
fot. C. Moisan-Jablonski

16. Jan I Sadeler

według Maartena de
Vosa, Święty Zenon,
1595-1600, Oraculum
Anachoreticum,
Amsterdam,
Rijksmuseum
(RP-P-OB-60.338);
fot. Rijksmuseum
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bochenki. Scenę objaśnia napis umieszczony na skale: „ZENO COACTUS
INOPS, FAME, CERTA CIBARIA
QVAERENS / DAEMONIS ARTE VIAM
PERDIDIT IRE CASAM / ANGELUS
EN PRESSIS POSITISQUAE SUB
ARBORE MEMBRIS / PROVIDET
ANNONAM SCANDERE MONSTRAT
ITER.” (Biedny Zenon, zmuszony głodem
do szukania pożywienia, zgubił drogę do
domu w wyniku sztuczki szatana. Gdy
złożył strudzone członki pod drzewem,
oto anioł pojawia się, zapewnia mu
jedzenie i pokazuje drogę). Sens inskrypcji
towarzyszącej rycinie (il. 16) jest nieco
odmienny. Na piątej planszy cyklu
Oraculum Anachoreticum, wykonanej przez
35
Jana I Sadelera , czytamy: „ZENONIS membra esuries, errorq[ue] viarum / Fregerat;
a superis sedibus Ales adest. / Panem offert, reditumq docet; sed Dæmonis artes / Ille
cauens, voluit uota prae ire cibo.” (Głód i zagubienie drogi osłabiły członki Zenona,
z niebiańskich siedzib przybywa Ptak [Skrzydlaty]. Ofiaruje chleb, pokazuje drogę
powrotną; lecz on, wystrzegając się sztuczek demonów, wolał wyrecytować modlitwę
niż jeść). Inskrypcja umieszczona na rytwiańskich stallach służy przede wszystkim
podkreśleniu mocy Bożej Opatrzności, która opiekuje się zakonnikami, zapewniając
im potrzebne pożywienie.
Ostatnie malowidło przedstawia św. Elfegusa (il. 17) eremitę, biskupa Canterbury36.
Nocna scena ukazuje pustelnika, który, trzymając latarnię w lewym ręku, wychodzi na
zewnątrz drewnianej budowli. Nieco w głębi, po prawej stronie, na ziemi leży przerażony zakonnik. Trzy postacie demonów, z wężami w dłoniach, napastują mnicha,
35 Hollstein 1996, nr 1055, s. 212; Hollstein 1995, nr 1055, s. 83.
36 Van Doren 1964, szp. 1017–1018; Newton 1974, szp. 142–143.
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17. Carlo Prevo (?),
Święty Elfegus, 1729,
Rytwiany, dawny
kościół kamedułów,
olej na desce, wym.
74 × 126 cm;
fot. C. MoisanJablonski

wymierzając mu razy. Inskrypcja objaśnia
sens ukazanej sceny: „ERUMPIT CLAMOR,
STREPITUSQUAE SILENTIA NOCTIS
/ SOLVIT, VOX FRATRIS CALLIDA
CLAMAT OPEM. / CONCITUS ECCE
SENEX ELPHEGUS ID OPTIME DIXIT:
/ HAEC SUNT PRO VERBIS VERBERA
DIGNA, MEIS.” (Podnosi się krzyk, hałas
przerywa ciszę nocy, przebiegły głos brata
wzywa pomocy, wzburzony starzec Elfegus
najlepiej to skomentował: oto odpowiednia
chłosta za niesłuchanie moich słów). Wzorem
dla malowidła jest sztych wykonany przez
Jana I Sadelera (il. 18), będący osiemnastą planszą cyklu Trophaeum Vitae Solitariae z 1598 r.37
W tym wypadku komentarz towarzyszący
rycinie, choć odmienny, wyraża tę samą myśl:
nieposłuszeństwo wobec przełożonego prowadzi do tragicznych skutków. Jak głosi 18. Jan I Sadeler
Maartena de
napis: „Omnia posthabuit taciturnę ELPHEGVS Eremo, / Et sanctis monacos instruit według
Vosa, Święty Elfegus,
eloquijs: / Hunc quia non audivit monachus, miser interit, inter / Verbera: disce patrum 1598, Trophaeum
iussa, Deiq[ue] sequi.” (Elfegus wzgardził wszystkim dla ciszy w pustelni i pouczał Vitae Solitariae,
Warszawa, Biblioteka
mnichów świętymi słowami: ponieważ mnich go nie posłuchał, ginie nieszczęśliwy Uniwersytecka,
Gabinet Rycin;
podczas chłosty. Ucz się, chłopcze, poleceń ojców i podążaj za Bogiem).
fot. BUW
Przesłanie ostatniej kwatery nawiązuje do ideowej wymowy rytwiańskich wizerunków św. Romualda i św. Jozafata. Założyciel kamedułów posłusznie znoszący chłostę podczas nauk, których udzielał mu Maryn, podobnie jak królewicz Jozafat udający
się na pustkowie, by oddać się pod duchową opiekę Barlaama, uosabiają roztropnych
młodzieńców idących drogą eremickiego powołania. Z kolei wizerunek krnąbrnego
37 Hollstein 1996, nr 1042, s. 210; Hollstein 1995, nr 1042, s. 81.
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19. Nieznany malarz,

Święty Gall, po 1643,
Rytwiany, dawny
kościół kamedułów,
olej na desce;
fot. C. MoisanJablonski

20. Rafael I Sadeler

według Maartena de
Vosa, Święty Gall,
1593–1594, Sylvae
sacrae monumenta...
anachoretarum,
Amsterdam,
Rijksmuseum,
(RP-P-OB-60.294);
fot. Rijksmuseum

zakonnika ginącego pod śmiertelnymi razami demonów stanowić miał zapewne
dodatkowe memento dla mieszkańców Pustelni Złotego Lasu.
Stalle znajdujące się przy ścianie północnej i południowej wieńczą medaliony
z przedstawieniami św. Galla i św. Teobalda. Leżący na ziemi mnich w białym
habicie, opatrzony inskrypcją „S./ GALLVS.” (il. 19) powtarza w lustrzanym odbiciu
postać św. Galla (il. 20) rytowaną przez Rafaela I Sadelera, występującą na osiemnastej
planszy cyklu Sylvae Sacrae38. Natomiast sylwetka pustelnika oznaczonego imieniem
„S.THEOBALDVS” (il. 21) opiera się na wizerunku klęczącego eremity o rozpostartych
ramionach, widniejącego na – wykonanej przez Jana I Sadelera – dwudziestej czwartej
planszy (il. 22) serii Oraculum Anachoreticum39. Jednak oba malowidła są dziełem innej
ręki i powstały wcześniej, prawdopodobnie ok. połowy XVII w. Charakterystyczna
oprawa snycerska malowideł jednoznacznie wskazuje na ich proweniencję. Pierwotnie
wchodziły one w skład pierwszego zespołu stall znajdującego się w nawie głównej,
o którym będzie mowa w dalszej części opracowania.
Jest znamienne, że poza widokiem rytwiańskiego eremu namalowanym na kwaterze przedstawiającej św. Romualda – założyciela zakonu kamedułów, na pozostałych
zapleckach nie wprowadzono żadnych zmian w stosunku do kompozycji graficznych.
Najwięcej o celach programu ikonograficznego mówią nam inskrypcje. Choć we
wszystkich przypadkach są one nieco odmienne od oryginalnych, którymi opatrzono
miedzioryty Sadelera, to jednak w większości swą treścią nawiązują do ich przesłania.
Dobór scen wskazuje, że „malowane nauki” umieszczone na zapleckach miały przede
wszystkim podkreślać wagę cnoty posłuszeństwa (kwatery ze świętymi Romualdem,
Elfegusem, jak i Jozafatem), stanowiącą fundament wspólnotowego życia eremitów
i ich rozwoju duchowego.
Dwa malowidła na zapleckach – ukazujące św. Martyniana wraz z niewiastą-rozbitkiem i św. Jakuba pokutującego na grobie – odgrywają zapewne rolę przestrogi
przed zgubnymi skutkami popełnienia grzechu nieczystości. Luxuria jest występkiem
38 Hollstein 1996, nr 1012, s. 207; Hollstein 1995, nr 1012, s. 76.
39 Hollstein 1996 nr 1074, s. 213; Hollstein 1995, nr 1074, s. 87.
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powiązanym z jednym z „wrogów dusznych” – ciałem. Należy jednak zwrócić uwagę, że w wypadku
przedstawienia św. Martyniana zrezygnowano
z jakiegokolwiek komentarza, natomiast inskrypcja
towarzysząca kwaterze ze św. Jakubem Pokutnikiem
jedynie w oględny sposób wspomina o grzechu,
będąc raczej pochwałą długotrwałej pokuty eremity
i jej owoców.
Drugiemu, obok ciała, sprzymierzeńcowi szatana,
czyli światu, pośrednio zostały poświęcone zaplecki
z wizerunkami indyjskiego królewicza Jozafata,
węgierskiego króla Salomona i mnicha Symmacha.
Dwaj pierwsi są pozytywnymi przykładami osób,
które zrezygnowały z doczesnych zaszczytów.
Również Symmach stanowi exemplum człowieka,
który porzucił ziemskie wygody. Jednocześnie słowa
Symmacha skierowane do wieśniaka możemy interpretować jako przestrogę przed zbyt daleko posuniętą
ascezą. Kwatera ukazująca Eutymiusza i Teoktista
mówi o równości powołań i darów, niejako przestrzegając przed grzechami pychy i zazdrości, które
zagrażają mieszkańcom pustelni. Przedstawienie ze
św. Zenonem przypomina mnichom o nieustannych
atakach szatana i zastawianych przez niego pułapkach.
Przede wszystkim jednak eksponuje prawdę o Bożej
opiece rozciągniętej nad mieszkańcami eremu.
Przeważająca większość malowideł składa się z budujących przykładów. Jedynie kwatera ukazująca historię nieposłusznego mnicha, który nie chciał słuchać
pustelnika Elfegusa, oddziałuje wyobrażeniem kary.
Program ideowy stall uzupełniają namalowane na przedpiersiach wizerunki świę- 21. Nieznany malarz,
tych, często eksponujące sceny męczeństwa40. Ale w przeciwieństwie do zaplecków Święty Teobald,
po 1643, Rytwiany,
nie zostały one opatrzone bardziej rozbudowanymi inskrypcjami. Poszczególni święci dawny kościół
zostali jedynie podpisani imionami z adnotacją informującą, że należeli do zakonu kamedułów, olej na
desce; fot. C. Moisankamedułów41. Choć malowidła na przedpiersiach różnią się nie tylko tematyką, lecz Jablonski
40 Probosz 1988, 50–59, 78–79. Urszula Probosz uważa, że malowidła na przedpiersiach powstały w XVIII
stuleciu. Zwraca uwagę na ich podobieństwo do malowideł na drewnianych boazeriach znajdujących się
we wnętrzu kaplicy św. Benedykta w kościele na Bielanach pod Krakowem.
41 Na przedpiersiach stall ustawionych przy ścianie północnej (rozpoczynając od zachodu) zostali przedstawieni: (1) św. Krystyn Męczennik – jeden z Pięciu Braci Polskich („S. / CHRISTINUS / EREMI: CAMAL.
/ MARTŸR.”; (2) św. Mateusz Męczennik – jeden z Pięciu Braci Polskich („S. / MATHAEU: / CAMAL:
MAR:”); (3) św. Benedykt Męczennik – jeden z Pięciu Braci Polskich („S. BENEDICTUS ERE; / CAMALDUL: MART.”); (4) św. Grzegorz Wielki („S. GREGORIUS IX PAPA. / ORDINIS CAMALD.”); stalle od
strony wschodniej: (5) św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu; (6) kameduła przyjmujący w gościnę Chrystusa-wę-

22. Jan I Sadeler
według Maartena de
Vosa, Święty Teobald,
1595–1600, Oraculum
Anachoreticum,
Amsterdam,
Rijksmuseum
(RP-P-OB-60.357);
fot. Rijksmuseum
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także cieplejszą tonacją kolorystyczną, nie sposób nie zauważyć istniejących pomiędzy
nimi analogii. Dotyczą one sposobu modelowania twarzy i rąk czy też zakonnych habitów. Dla przykładu wystarczy porównać chociażby postacie św. Brunona z Kwerfurtu
i św. Zenona o identycznym układzie dłoni.
W tym miejscu rodzi się pytanie dotyczące czasu powstania malowideł i ich
domniemanego autora. Wiemy, że w roku 1718 malowidła w kościele Pustelni Złotego
Lasu restaurował Carlo Prevo, nadworny malarz hetmanowej koronnej Elżbiety
Sieniawskiej42. Jest wielce prawdopodobne, że to właśnie on jest autorem kwater dekorujących zarówno zaplecki, jak i przedpiersia stall. Powyższą hipotezę może potwierdzać
także fakt istnienia wielu formalnych analogii pomiędzy przedstawieniami męczeńskiej
śmierci Pięciu Braci Polskich z przedpiersi stall a innymi pracami Prevo ze scenami
męczeństwa, malowanymi dla sandomierskich kościołów. Na szczególną uwagę
zasługuje także cykl sygnowanych akwafort przedstawiających świętych męczenników
należących do augustianów eremitów bądź do kanoników regularnych43. Zostały one
wykonane przez śląskiego rytownika Johanna Oertela według rysunków Carla Prevo.
Pomiędzy cyklem graficznym a malowidłami na przedpiersiach stall występują liczne
podobieństwa i zapożyczenia44.
Niewykluczone, że zarówno wizualizując sceny mordu dokonanego na kamedulskich mnichach, jak i tworząc rysunki dla wspomnianej serii, Prevo mógł inspirować
się starszymi wzorami graficznymi. Trudno nie dostrzec podobieństw istniejących
pomiędzy poszczególnymi figurami męczenników oraz oprawców namalowanych
na stallach a chociażby postaciami przedstawionymi na planszach cyklu ukazującego
wczesnochrześcijańskich męczenników Ecclesiae Militantis Triumphi sive Deo amabilium
Martyrum gloriosa pro Christi fide certamina, rytowanego przez Jana van Haelbecka
i wydanego w Paryżu ok. 1600–1620 przez Jeana IV Le Clerca.
Stalle znajdujące się w wydzielonej części za ołtarzem wpisują się w wystrój całego
chóru zakonnego. Poza inskrypcjami, towarzyszącymi kwaterom na zapleckach, na
kamedułów szczególnie silnie musiały oddziaływać łacińskie napisy widoczne ponad
dwiema bramkami prowadzącymi do części nawowej kościoła. Obie sentencje idealnie
pasowały do wąskich przejść po obu stronach ołtarza głównego. Pierwsza z nich głosi:
„INTRATE PER ANGVSTAM PORTAM / ET PAVCI SVNT QUI INVENIVNT
drowca; (7) św. Piotr Damiani („S. / PETRUS / DAMIANUS / ERE: CAMALD / CARD:”); stalle od strony
południowej: (8) bł. Bogumił arcybiskup gnieźnieński („S. BOGIMIL9 / ARCHIEPI / GNESNEN. / ORDINIS. / CAMALD:”); (9) św. Jan Męczennik – jeden z Pięciu Braci Polskich („S. / IOANNES / EREMITA /
CAMALDUL: / MARTIR.”); (10) bł. Izaak – jeden z Pięciu Braci Polskich („S. / ISAAC / EREm: CA / MARTyr.”); (11) św. Barnaba Polak, Wyznawca – współbrat Pięciu Braci Polskich, nieobecny w klasztorze w chwili
napadu, eremita żyjący według reguły kamedułów („S. / BARNABAS / EREM: CAM: / CONFESSS:”).
42 Natomiast w 1729 r., w którym prawdopodobnie zostały ukończone malowidła dekorujące stalle, 21 sierpnia Prevo przebywał w niedalekim Sandomierzu, gdzie wraz z żoną i rzeźbiarzem Tomaszem Hutterem
trzymał do chrztu w kolegiacie córkę niejakiego Stanisława Borkowskiego; Bernatowicz, Zbudniewek
2007, s. 16; na temat kalendarium prac wykonanych przez malarza dla Elżbiety Sieniawskiej zob.: Bohdziewicz 1964.
43 Za wiadomość o istnieniu cyklu serdecznie dziękuję dr Izabeli Przepałkowskiej. Wybrane plansze zdekompletowanego cyklu, o nieznanym tytule, znajdują się w zbiorach Gabinetu Rycin BUW.
44 Malowidła na przedpiersiach będą tematem osobnego artykułu.
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EAM / Matt: 7.” (Wchodźcie przez ciasną bramę, a nieliczni tylko wchodzą przez nią)
(Mt 7, 13). Druga stanowi jej dopełnienie: „ANGVSTA PORTA, ET ARCTA VIA EST,
/ QVAE DVCIT AD VITAM. Matt: 7.” (Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia) (Mt 7, 14)45. Także jedno z wcześniejszych malowideł przypisywanych
o. Wenantemu da Subiaco, namalowane na ścianie północnej, przedstawiające „Śmierć
bogacza i ubogiego”46, zdaje się swoją wymową idealnie pasować do dekoracji stall
i napisów ponad bramkami47. Należy także zauważyć, że z przedstawieniami na stallach doskonale korespondują wizerunki czterech pustelnic (błogosławionych Sofronii,
Pelagii, Nefalii i Komety), namalowane na tarczach lunet w dolnej części sklepienia.
Zajmiemy się nimi w dalszej części artykułu.
Kolejną serią malowideł opartych – bezpośrednio bądź za pośrednictwem późniejszych kopii – na rycinach wykonanych przez Jana I i Rafaela I Sadelerów według
kompozycji Maartena de Vosa są znajdujące się po obu stronach nawy boazerie
barokowe z drugiej połowy XVII w.48, zwieńczone przemiennie owalnymi bądź
uszatymi płycinami z namalowanymi wyobrażeniami pustelników. Jak już zostało
wcześniej wspomniane, według Miłobędzkiego są to wysokie zaplecki pierwotnych
stall, które później usunięto49. Przy każdej ścianie (północnej i południowej) znajduje
się osiem przedstawień eremitów. Wszystkie obrazki powtarzają w lustrzanym odbiciu
wybrane flamandzkie ryciny pochodzące z czterech różnych cykli wyobrażających
anachoretów. Każda postać została podpisana. W stosunku do graficznych wzorów
kompozycje zostały zredukowane do pierwszoplanowej postaci i jej bezpośredniego
otoczenia. Pozwoliło to dostosować kluczową część każdej ryciny do kształtów obrazków bez naruszenia pierwotnych proporcji istniejących na miedziorytach pomiędzy
wyobrażonym eremitą a tłem krajobrazowym. Po północnej stronie kościoła znajdują
się następujące wyobrażenia pustelników podpisanych imionami: „B. / THEO: /
NAS.”, „S. / ROBERTVS.”, „B. / MALCHVS.”, „B. IOANNES.”, „S. / LEONARDVS”,
przedstawienie ukazujące razem świętego założyciela kamedułów i jego duchowego mistrza podpisane imionami „S. / ROMOAL/DVS.” i „S. / MARINVS.”, „S. /
THEODORVS.”, „S. / APOLLONI”. Naprzeciwko widnieją: „S. PAVLVS / PRIMVS /
ER?”, „S. / ANDREAS. / ZOERARDVS.”, „S. / DOMINIC9”, „S. / HENRI / CUS.”, „S.
HIERONIMVS.”, „S. COELESTINVS.”, S. / ARNVLPHVS.”, „S. / ANVB9”.
45 Zgodnie z tekstem Wulgaty: „intrate per angustam portam quia lata porta et spatiosa via quae ducit ad
perditionem et multi sunt qui intrant per eam quam angusta porta et arta via quae ducit ad vitam et pauci
sunt qui inveniunt eam” (Mt 7, 13–14). Na temat motywu ciasnej bramy i wąskiej drogi w sztuce polskiej
zob.: Moisan-Jabłońska 2002, s. 355–400, cz I: „Dobro”, rozdz. 13. Motyw wyboru drogi obrazujący walkę
dobra i zła zob.: Samek 1980, s. 141–159.
46 Katalog zabytków 1962, s. 44: „Polichromia na ogół zapewne współczesna stiukom, może wykonana częściowo przez Wenantego da Subiaco przeora eremu 1629–1632, silnie podniszczona”. Urbanowicz 1952,
s. 34, il. na s. 38; Brykowska 1974, s. 242; Zarewicz 1871, s. 34.
47 Odmienne treści wyraża inskrypcja znajdująca się na tyłach ołtarza głównego: „CAEPERVNT OMNES
GAVDENTES LAVDARE DEVM VOCE MAGNA: / Luc: 19.” (Wszyscy ciesząc się zaczęli głośno chwalić
Boga [Łk 19, 37]). Obecnie poniżej inskrypcji znajduje się przedstawienie Chrystusa przy kolumnie otoczonego narzędziami męki.
48 Katalog zabytków 1962, s. 45.
49 Miłobędzki 1980, s. 168.
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Największa liczba przedstawień opiera się na dwóch cyklach: Solitudo, sive, Vitae
patrum eremicolarum (1585–1586) oraz Trophaeum Vitae Solitariae. Siedem obrazków,
przedstawiających świętych Pawła Pustelnika, Hieronima i Anuba oraz bł. Teonasa,
bł. Malchusa, bł. Jana i św. Apoloniusza, naśladuje wybrane plansze cyklu Solitudo,
sive, Vitae patrum eremicolarum50. Pięć wizerunków: św. Henryka, św. Celestyna, św.
Arnulfa, świętych Romualda i Maryna, św. Teodora, opiera się na sztychach wchodzących w skład serii Trophaeum Vitae Solitariae51. Jedynie dwa przedstawienia – świętych
Andrzeja Świerada i Dominika – posiłkują się wzorami zaczerpniętymi z cyklu Sylvae
sacrae52. Dwa obrazki naśladują w lustrzanym odbiciu ryciny z cyklu Oraculum anachoreticum ukazujące św. Leonarda i św. Roberta53. Prawdopodobnie małe wymiary
obrazków spowodowały, że malarz ograniczył warstwę tekstową do samych imion
pustelników.
Kiedy zaistniała potrzeba przesunięcia ołtarza głównego ku zachodowi, by
wyodrębnić osobną przestrzeń – niedostępną dla wiernych uczestniczących w nabożeństwach – przeznaczoną na chór zakonny, pierwotne stalle zostały obcięte. Jak
wspomniano wcześniej, dwa medaliony z wizerunkami świętych Galla i Teobalda
zostały wtórnie użyte do dekoracji zwieńczenia drugiego zespołu stall. Nie tylko
różnice formalne świadczą o tym, że oba zespoły wizerunków powstawały niezależnie
od siebie i są dziełem innej ręki. Dodatkowo przemawia za tym fakt, że scena ze św.
Romualdem pobierającym nauki u pustelnika Maryna występuje zarówno na dawnych
stallach znajdujących się w nawie, jak i na stallach stojących za ołtarzem głównym.
Przedstawienia pustelników wzorowane na flamandzkich rycinach54 spotykamy
także na sklepieniu dwóch wąskich przedsionków znajdujących się po północnej i południowej stronie kościoła55. Od strony północnej, ponad gzymsem oddzielającym część
sklepienną, na sześciu półkolistych tarczach znajduje się pięć malowideł z postaciami
eremitów. Szósta kompozycja przedstawia najprawdopodobniej scenę ukrzyżowania
św. Piotra.
Przedstawienie eremity podpisane „B. / ABRA / HAM” powtarza w lustrzanym
odbiciu rycinę oznaczoną numerem 4 z cyklu Solitudo, sive, Vitae patrum eremicolarum,
przedstawiającą św. Abrahama. Natomiast kolejny wizerunek pustelnika z księgą,
50 Wymienione w powyższym porządku przedstawienia eremitów naśladują kompozycje następujących numerowanych plansz: 1, 29, 24, 7, 5, 6, 8; por. Hollstein 1995, nr 965 – s. 68, nr 993 – s. 72, nr 988 – s. 72, nr
971 – s. 69, nr 969 – s. 68, nr 970 – s. 69, nr 972 – s. 69; Hollstein 1996, s. 204–206.
51 Wymienione w powyższym porządku przedstawienia eremitów naśladują kompozycje następujących numerowanych plansz: 24, 23, 12, 20, 14; por. Hollstein 1995, nr 1048 – s. 82, nr 1047 – s. 82, nr 1036 – s. 80, nr
1044 – s. 82, nr 1038 – s. 81; Hollstein 1996, s. 80–82, 84.
52 Chodzi o plansze nr 24 i 25; por. Hollstein 1995, nr 1018, nr 1019, s. 77; Hollstein 1996, s. 208.
53 Chodzi o plansze nr 11 i 23; Hollstein 1995, nr 1061 – s. 84, nr 1073 – s. 86.
54 Hollstein 1996, s. 203–214; Hollstein 1995, s. 68–86.
55 Katalog zabytków 1962, s. 43, 44: „Węższe części boczne [kościoła] przepołowione wąskimi przedsionkami, rozdzielającymi po stronie pn. nawy dwie prostokątne trójprzęsłowe kaplice: Ukrzyżowania (od
wsch., dawny kapitularz) i św. Jana Chrzciciela (od zach.), po stronie zaś pd. prostokątną, trójprzęsłową
kaplicę św. Romualda (od. zach.) i kwadratową, dwuprzęsłową zakrystię, za którą od wsch. dwie małe,
prostokątne kapliczki […] Sklepienia przedsionków o dekoracji może najwcześniejszej, o charakterze
późnorenesansowym, ze szwami podkreślonymi profilowanymi, drobno ornamentowanymi wałkami”.
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opatrzony literami „B. PAP [?] I” został oparty na siódmej planszy z tego samego cyklu
ukazującej św. Teonasa.
W trzech pozostałych przypadkach trudno jest jednoznacznie wskazać konkretny
sztych, który naśladował malarz. Możliwe, że tworząc, malowidła posiłkował się on
kilkoma różnymi przedstawieniami. Trzeba także pamiętać, że obecnie malowidła są
słabo czytelne, a liczne przemalowania mogły zmienić ich pierwotny wygląd. Scena
przedstawiająca kuszenie św. Antoniego Pustelnika została opatrzona napisem „B. /
ANTONIVS.” Zwierzęce postacie demonów stanowią jedynie daleką reminiscencję
potworów występujących na drugiej numerowanej rycinie z cyklu Solitudo, sive, Vitae
patrum eremicolarum przedstawiającej św. Antoniego. Podobne piekielne maszkary
spotykamy także na przedstawieniu św. Guthlac (Sylvae sacrae, plansza nr 15). Natomiast
układ postaci świętego bardziej przypomina wizerunek św. Eulogiusza (Solitudo, sive,
Vitae patrum, plansza nr 16) czy św. Ammona (Solitudo, sive, Vitae patrum, plansza nr 26).
Na podobnej zasadzie postać mnicha trzymającego w dłoni sznur paciorków zakończony krzyżykiem – oznaczona zniszczoną inskrypcją, z której zachowały się jedynie
litery „ON” – częściowo przypomina postać św. Spirydona – trzymającego taki sam
sznur paciorków (Solitudo, sive, Vitae patrum, plansza nr 15) – lecz jednocześnie może
nawiązywać do graficznych wizerunków św. Roberta (plansza 23 w cyklu Oraculum
anachoreticum), św. Ciomusa (Solitudo, sive, Vitae patrum, plansza nr 25), św. Disibodusa
(Sylvae sacrae, plansza nr 28) czy św. Pachomiusza (Trophaeum vitae Solitariae, plansza
nr 4). Ostatnie przedstawienie z północnego przedsionka ukazuje zarysy nagiej postaci
z rękami złożonymi do modlitwy. Fragment napisu głosi „S. / NIMVS.”. Na rycinie
przedstawiającej św. Hieronima (Solitudo, sive, Vitae patrum, plansza nr 29) święty
pustelnik, o twarzy okolonej charakterystyczną, długą brodą nie ma złożonych dłoni,
lecz trzyma w lewej ręce krucyfiks, a prawicą, zaopatrzoną w kamień, uderza się w pierś.
Odnalezienie domniemanego graficznego wzoru jest w wypadku tego malowidła
szczególnie trudne, gdyż podobna modlitewna poza występuje na ponad dwudziestu
różnorodnych graficznych przedstawieniach pochodzących z czterech cykli z wizerunkami pustelników, wykonanych według kompozycji Maartena de Vosa.
W południowym przedsionku także znajduje się pięć malowideł przedstawiających
eremitów oraz jedno ukazujące wielopostaciową, niezidentyfikowaną scenę, może
związaną z życiem św. Romualda. W tym wypadku bez trudu udało nam się odnaleźć
cztery wzory graficzne. Pustelnik opatrzony napisem „B. ARSENIVS.” został namalowany według ryciny przedstawiającej św. Arseniusza (Sylvae sacrae, plansza nr 12).
Przedstawienie św. Idziego oznaczone inskrypcją „B. EGIDIVS.” powtarza w lustrzanym odbiciu dwudziestą planszę z tego samego cyklu. Wizerunek św. Onufrego,
podpisany minuskułą „Onuph” został oparty na sztychu oznaczonym numerem 27
wchodzącym w skład cyklu Solitudo, sive, Vitae patrum. Także przedstawienie eremity
oznaczone „B. MACARIVS” stanowi lustrzane odbicie dwudziestej drugiej ryciny
z wizerunkiem św. Makarego z Egiptu, pochodzącej z tej samej serii.
Najwięcej trudności przysparza prawidłowe określenie wzoru graficznego dla
postaci piątego pustelnika. Klęcząca postać o rozłożonych dłoniach najbardziej
przypomina św. Teobalda (Oraculum Anachoreticum, plansza nr 24). Podobny układ
ciała postaci spotykamy także na rycinach przedstawiających św. Lucjusza (Oraculum
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23. Nieznany malarz,
Błogosławiona Hermelindis,
po 1643, Rytwiany, dawny kościół
kamedułów; fot. C. MoisanJablonski

Anachoreticum, plansza nr 8), św. Ethbina (Iduneta) (Oraculum Anachoreticum, plansza nr
15), św. Arnulfa z Metz (Trophaeum vitae Solitariae, plansza nr 12). Natomiast widoczny
na malowidle motyw stopni przypomina szczeble drewnianej drabiny występującej na
przedstawieniu św. Weneriusza (Trophaeum vitae Solitariae, plansza nr 21).
Dopełnienie licznych wizerunków eremitów stanowią przedstawienia czternastu
pustelnic umieszczone na tarczach lunet nawy głównej. Również i w tym wypadku
nieznany malarz działający w Rytwianach posiłkował się wzorami graficznymi.
Pierwotną serią graficzną powstałą według rysunków Maartena de Vosa był cykl
Solitudo sive vitae foeminarum anachoritarum rytowany przez Adriaena Collaerta i Jana
Collaerta oraz Cornelisa Galle’a56. Podobnie jak w przypadku serii przedstawiających
pustelników, również cykl wizerunków anachoretek był wielokrotnie kopiowany57.
Plansze serii wykonanej przez Justusa Sadelera występują w lustrzanym odbiciu58.
Około 1606 r. serię kopiował między innymi Nicolaas de Bruyn. Wydał ją także
Thomas de Leu. Należy także pamiętać, że kolejną kopię cyklu Solitudo sive vitae foeminarum anachoritarum opublikował w Paryżu ok. 1620 r. Jean Le Clerc. Ponad trzydzieści
lat później, w roku 1666, cykl był rytowany przez Jacques’a Honervogta i edytowany
przez Gérarda Jollaina w Paryżu.
Nie wiemy, którą serią posiłkował się malarz. Podobnie jak w przypadku cykli anachoretów, zostanie przywołana pierwsza, najstarsza seria rycin. Jest nią seria autorstwa
Adriaena i Jana Collaertów oraz Cornelisa Galle’a. Nie można wykluczyć hipotezy,
że malarz dysponował planszami pochodzącymi z dwóch różnych wydań, gdyż – dla
przykładu – niektóre postacie zostały przedstawione zgodnie z rycinami tego cyklu,
inne zaś występują w lustrzanym odbiciu w stosunku do tej samej, wybranej dla celów
porównawczych, serii graficznej.
Istnieje istotna różnica pomiędzy oddziaływaniem na ówczesnych mieszkańców
rytwiańskiej pustelni przedstawień znajdujących się na stallach a pozostałych malowideł
ukazujących eremitów i eremitki zdobiących zakonną świątynię. Mieszkańcy rytwiańskiego eremu, zbierając się w chórze zakonnym za ołtarzem głównym, mieli cały
czas przed oczyma pouczające inskrypcje, jakimi opatrzono malowidła na zapleckach.
Natomiast wizerunki pustelnic umieszczone na półkolistych tarczach lunet w strefie
sklepienia zostały jedynie podpisane imionami świętych. Duża odległość pomiędzy
przebywającymi w kościele mnichami a malowidłami mogła dodatkowo wpłynąć na
rezygnację z komentarzy, które byłyby trudne od odczytania.
56 Hollstein 1995, nr 921/II–945/II, s. 59–63; Hollstein 1996, nr 921–945, s. 197–202.
57 Hollstein 1996, s. 201–202.
58 Bartsch 2014, s. 32–63.
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Prezentację wizerunków anachoretek rozpoczniemy od przedstawień namalowanych od strony południowej. Pierwsze dwa przęsła sklepienia kościoła znajdują się
w wydzielonej części nawy głównej, pełniącej funkcję chóru zakonnego. Od wschodu
cykl rozpoczyna malowidło przedstawiające wizerunek pustelnicy podpisany „B. (?)
SOPHRONIA ERE M”. Jednakże kompozycja ryciny przedstawiającej św. Sofronię,
oznaczona numerem 14, jest odmienna od rytwiańskiego wizerunku tej samej
świętej i na pewno nie była wzorem dla malowidła. Najbardziej zbliżoną ryciną jest
jedenasta plansza cyklu zatytułowana „Sara Monacha” przedstawiająca Sarę Mniszkę.
Także kolejne malowidło opatrzone inskrypcją „B. PELAGIA / MARGIA ER” nie
posiada dokładnego wzoru. Podobnie sztychy z wizerunkami św. Pelagii Tancerki
z Antiochii (Pelagia Mima Antiochena) (plansza nr 6) czy św. Pelagii Małgorzaty
(Pelagia Margarita) (plansza nr 9) nie zostały wykorzystane przez malarza. Możemy za
to dopatrzeć się pewnych analogii do ryciny ukazującej św. Iwettę (Idę, Juttę) (Ivetta
Leodiensis) (plansza nr 18).
Następne przedstawienie usytuowane w nawie głównej – w części znajdującej
się przed ołtarzem głównym – przedstawia nieznaną eremitkę. Pomimo braku napisu
udało się odnaleźć wzór graficzny. Jest nim wizerunek św. Dymfny, córki króla
Irlandii (Dympna Hyberniae Regis Filia) (plansza nr 22). W tym wypadku malarz
nie tylko powtórzył układ postaci, lecz także namalował warzywa leżące na ziemi.
Kolejna rytwiańska eremitka podpisana „B. HERMELIN / DIS.” (il. 23) wzorowana
jest na biczującej się postaci z ryciny zatytułowanej „Cometa et Nicosa” (plansza nr
7) przedstawiającej dwie nawrócone konkubiny aktora Babylasa: Kometę i Nikozję.
Natomiast pustelnica na piątym malowidle nie została podpisana. Zatopiona w pobożnej lekturze niewiasta wykazuje podobieństwa do postaci Marii siostrzenicy pustelnika
Abrahama (Maria Abrahami eremitae neptis) (plansza nr 4) bądź Bogu poświęconej
Hierosolymitany (siostry jerozolimskiej) (Sanctimonialis Hierosolymitana) (plansza
nr 15). Widoczne za plecami pustelnicy zabudowania przypominają widoki domów
i budynków kościelnych występujących na obu wymienionych powyżej rycinach.
Szóste malarskie przedstawienie, opatrzone napisem „B. SILVIA. / ERM.”, zostało
oparte na planszy nr 6 przedstawiającej Pelagię – tancerkę z Antiochii. Ostatnie od
strony południowej, siódme malowidło, zatytułowane „B. / COME / TA”, powtarza
kompozycję dziesiątej planszy ukazującej św. Eufrozynę.
Na tarczach lunet od strony północnej widnieje kolejnych siedem malowideł. Za
ołtarzem głównym znajdują się dwa przedstawienia. Pierwszym, usytuowanym od
wschodu, jest wizerunek oznaczony inskrypcją „B. NEPHAETA / ER M”. W rzeczywistości jest to – jak głosi napis na wzorcowej rycinie (plansza nr 16) – Nephalia Gnossia,
czyli Nefalia z Knossos. Następną eremitką jest „B. / CU[O?]META / EREM” – błogosławiona Kometa Pustelnica. Wzorem dla wizerunku eremitki była osiemnasta plansza
z wizerunkiem św. Iwetty (Idy, Jutty). Pomimo napisu „B. / PELAGIA / MIMA ER”,
trzecie przedstawienie w części nawowej opiera się na jedenastej planszy przedstawiającej Sarę Mniszkę. Czwarte malowidło, zgodnie z inskrypcją ma ukazywać „B THAIS.
/ EREM”. Jednak wzorem dla malarza była kompozycja, która widnieje na dwunastej
planszy, zawierającej wizerunek Eufrazji Rzymianki (Euphraxia Romana). Kolejne
malowidło, noszące tytuł „B MARIA EGIPCA. / EREM.”, najbardziej przypomina
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planszę nr 1 przedstawiającą św. Elżbietę. Układ postaci wykazuje także analogie
do wspomnianej już powyżej jedenastej planszy cyklu z wizerunkiem Sary Mniszki.
Szóste malowidło, oznaczone jako „B. MARIA NEPTIS / ABRAHAMI.”, opiera się na
sztychu ukazującym nawróconą i pokutującą nierządnicę Tais (Taidę) (Thais Meretrix)
(plansza nr 5). Również ostatnie malarskie przedstawienie, nieoznaczone żadną inskrypcją, posiada swój wzór graficzny. Jest nim dwudziesta pierwsza plansza cyklu Solitudo
sive vitae foeminarum anachoritarum z wizerunkiem Otylii z Bawarii (Otilia Bavara).
Dziesięć malowideł pustelnic z Rytwian posiada wzory graficzne. W wypadku czterech postaci wskazanie konkretnych rycin jest bardziej problematyczne. Niektóre malowidła w znaczącym stopniu uległy zniszczeniu, a ich detale są obecnie słabo czytelne.
Ponadto od czasu powstania były one wielokrotnie przemalowywane. Zapewne w czterech przypadkach warstwy kolejnych przemalówek mogą uniemożliwiać rozpoznanie
zarówno pierwotnych konturów postaci eremitek, jak i otaczającego je krajobrazu.
Szczególnie intrygująca jest kwestia napisów. Jedynie w jednym wypadku
inskrypcja umieszczona na malowidle odpowiada imieniu postaci ukazanej na wzorcowej rycinie. Błędy literowe w imieniu świętej („B. NEPHAETA / ER M” zamiast
„NEPHALIA”) powstały zapewne na skutek nieudolnych przemalowań59. Dopiero
dalsze, szczegółowe badania warstw malarskich mogłyby dać odpowiedź na pytanie,
w jakim stopniu – i kiedy – imiona pozostałych pustelnic zostały zmienione. Nie
można także wykluczyć jeszcze jednej hipotezy. Malarz, odwzorowując ryciny, mógł
dość swobodnie podejść do kwestii imion eremitek, podpisując malowidła tytułami
odmiennych plansz cyklu. We wszystkich przypadkach – poza trzema zniszczonymi
napisami na malowidłach – możemy stwierdzić, że pokrywają się one z imionami
pustelnic występującymi w cyklu graficznym. Pięć inskrypcji umieszczonych na malowidłach jest identycznych z imionami pustelnic przedstawionych na planszach, które
zostały wykorzystane w Rytwianach jako wzory60.
Jak było wspomniane na początku niniejszego opracowania, przedstawienia eremitów wzorowane na kompozycjach Maartena de Vosa były – za pośrednictwem rycin –
najczęściej naśladowane w Polsce. Nie można jednak zapominać, że w Rzeczypospolitej
wykorzystywano także odmienne zachodnioeuropejskie wzory graficzne z postaciami
pustelników. W refektarzu kościoła bernardynów na Czerniakowie znajduje się pięć
malowideł powstałych po 1693 r. Przedstawiają one Chrystusa na pustyni oraz świętych Pawła Pustelnika, Hilariona, Eliasza i Arseniusza. Freski powstały według pięciu
plansz pochodzących z książki Sylva anachoretica Aegypti et Palaestinae, wydanej w 1619 r.
w Antwerpii. Miedzioryty były rytowane przez Boetiusa Adamsa Bolswerta według
kompozycji Abrahama Bloemmaerta61.
59 Błędy w inskrypcjach są szczególnie widoczne w nazwach Sybill namalowanych na ścianach kamedulskiej świątyni, jak i w imionach świętych, których wizerunki wypełniają stiukowe kwatery sklepienia.
Spod pobiały przebijają litery wcześniejszych napisów.
60 Chodzi o cytowaną powyżej inskrypcję „B. NEPHAETA / ER M” oraz o cztery inne tytuły malowideł,
z których dwa się powtarzają: „B. / CU[O?]META / EREM”, „B. / COME / TA”, „B. PELAGIA / MARGIA
ER”, „B THAIS. / EREM”.
61 Moisan-Jablonski 2013, s. 210–251, rozdz. 7: O literackich źródłach sentencji z zakrystii kościoła na Czerniakowie.
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Kolejną odmienną grupę zapożyczeń tworzą cztery obrazy z drugiej połowy
XVIII w. znajdujące się w klasztorze paulinów w Oporowie. Trzy z nich, przedstawiające Nawiedzenie św. Pawła Pustelnika przez św. Antoniego Pustelnika, Opata Zosimę
przynoszącego komunię świętą św. Marii Egipcjance oraz Św. Jakuba Pokutnika, wzorowane są na osiemnastowiecznych planszach cyklu Annus dierum sanctorum wydanego
przez Josepha Sebastiana i Johanna Baptystę Klauberów według rysunków Gottfrieda
Bernharda Goetza62.
Dwa powyższe przykłady są jednak wyjątkowe. Pojedyncze zastosowania rycin
opartych na rysunkach Bloemmaerta czy Goetza w żaden sposób nie mogą przesłonić
wagi oddziaływania kompozycji Maartena de Vosa na rodzimą ikonografię świętych
pustelników. Dwa rytwiańskie zespoły stall wraz z pozostałymi ściennymi malowidłami przedstawiającymi eremitów i eremitki są najlepszym dowodem popularności
dzieł antwerpskiego malarza i rysownika, którego możemy wręcz uznać za twórcę
nowożytnego kanonu obrazu pustelniczego życia.

Representations of Hermits on the Stalls of
the Camaldolese Church at Rytwiany in the
Context of Wider Impact of Maarten de Vos’
Compositions on the Décor of the Church

T

here is in the former Camaldolese church at Rytwiany an extremely interesting set of stalls from
the second half of the 17th century. The painted decorations on the stalls were made later, in the
next century, and were completed in 1729, as evidenced by the date visible on a flag on the Rytwiany
church painted in a central panel of the backrests of the stalls (Fig. 9). It is probable that the paintings
presenting the hermits were made by the Italian painter Carlo Prevo, active at that time in the lands of
Silesia and Poland. When creating nine compositions with the hermits (Figs. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17),
Prevo used a selection of Flemish graphic models taken from three interrelated cycles presenting hermits: Sylvae Sacrae Monumenta... Anachoretarum (1593–1594), Oraculum Anachoreticum (1595–1600),
and Trophaeum Vitae Solitariae (1598). Individual plates were engraved by Jan I Sadeler and Raphael
I Sadeler. All the plates’ compositions were designed by Maarten de Vos, a Flemish painter and
engraver who can be regarded as the author of a modern canonical image of the anchoretic life.
An iconographic programme of the paintings decorating the stalls is certainly the fruit of cooperation of two people: a painter and one of the fathers, probably the prior of the hermitage at that time.
A selection of the actual representations of holy hermits was not left to chance. Each of the paintings
has a special inscription explaining its meaning. And while the inscriptions refer to the captions of the
plates (Figs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18), they did not copy the exact wording. The stalls at Rytwiany present nine hermits: Martinianius, Symmachus, Euthimius, Solomon, Romuald, Josaphat, Jacob, Zeno,
Elphegus. It is not accidental that the central panel (Fig. 9) depicts the founder of the Camaldolese
Order St Romuald being taught to read by the hermit Marinus.

62 Stępkowski 2010, s. 171–179, il. 185–192.
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A choice of scenes indicates that the “painted lessons” addressed to the monks in the choir had
to stress above all the importance of the virtue of obedience. Such is the meaning of the representations of saints Romuald, Elphegus and Josaphat. Two paintings on the backrest panels – depicting St
Marinianus with a woman cast adrift, and St Jacob doing penance on the tomb – were probably meant
to warn against the sin of impurity. Luxuria, or Lust, is the offence associated with one of the allies
of the devil – the body. It should be borne in mind, however, that to the picture of St Martinianus no
commentary was added, while the inscription to the panel with St Jacob the Penitent refers to the sin
only in a general way, praising instead his long penance and its fruit.
To the second ally of the devil, apart from the body, that is the world, are devoted the paintings
with the images of the Hindu Prince Josaphat, Hungarian King Solomon and Monk Symmachus. The
first two are positive examples of people who rejected worldly pursuits and honours. Also Symmachus
is an exemplar of the man who rejected earthly comforts. At the same time, the words of Symmachus
to the peasant could be interpreted as a warning against an excessive ascesis. The panel presenting
Euthymius and Teoktist is about the equality of vocations and gifts, thus advising against the sins of
pride and malicious envy which threaten the inhabitants of the hermitage. The picture with St Zeno
reminds the hermits about incessant attacks of the devil and the traps he sets for people. First of all,
however, it emphasises the truth of God’s care for the monks. A great majority of those paintings
provide inspiring examples. Only one panel, with the story of a disobedient monk who did not want to
obey the Hermit Elphegus, influences through the image of punishment.
An ideological programme of the stalls is supplemented by the pictures of saints, with many
scenes of martyrdom. But, unlike the backrests panels, they are not supplemented with more elaborate
inscriptions. The saints are only indicated by names with a short note informing that they belonged to
the Camaldolese Order.
Carlo Prevo, an alleged author of the stalls’ paintings, was not the first one to use Flemish engravings of hermits to decorate the church at Rytwiany. It seems that the monks from the “Hermitage
of the Golden Forest” (Pustelnia Złotego Lasu) in 1643 were given plates of as many as five series on
the anchoretic life. According to the preserved letters of Krzysztof Opaliński to his brother Łukasz –
Rytwiany’s owner and the benefactor of the hermitage – in November 1643 he sent the engravings to
be used by a painter decoration the church.
On the basis of those patterns the paintings were made to decorate the original stalls placed in the
nave, from the time when the church was monastic church reserved only for the resident monks. At
present, the set consists of sixteen panel paintings crowning the wood panelling. In the second half of
the 17th century, when the church was opened to the faithful, a need arouse to construct new stalls.
In accordance with the Order’s rules they should be located in such a place as to provide the monks
with isolation. The high altar, originally at the end of the church near the eastern wall, was moved to
the west, thus an additional room behind the altar was created. After the new stalls were installed, it
began to serve as a choir for monks. The seats of the original stalls were dismantled, but the backrests
with the paintings of hermits were left, with two medallions cut off. Those depicting St Gallus and St
Theobaldus (Figs. 19, 21) were used to decorate the second set of stalls behind the high altar.
The Flemish engravings with hermits were also used by the painter to decorate the walls of two
side vestibules on the northern and southern side of the nave. Each of the vestibules has the pictures
of five hermits. All these paintings, of the original stalls and of the vestibules, were modelled on the
plates from the abovementioned three cycles and some engravings making the series of Solitudo, sive,
Vitae patrum eremicolarum (1585–1586). Fourteen wall paintings at the bottom part of the nave’s vault
present in turn holy anchoresses. They were modelled on the plates from the cycle of Solitudo sive vitae
foeminarum anachoritarum engraved by Adriaen Collaert, Jan Collaert and Cornelis Galle based on
the drawings of Maarten de Vos.
Maarten de Vos’ compositions presenting anchorites and anchoresses enjoyed much popularity
in Poland of the 17th and 18th century. Plates of the original series or their copies were brought to
the Commonwealth to be used as painting patterns. But, in comparison to other Polish examples, the
impact of the Flemish models – as regards the time of their creation, their scale and diversity – at the
Rytwiany church is unique and exceptional.
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Imiona zakonne kamedułów prowincji
polsko-litewskiej w XVII i XVIII w.
m i n dau g a s pa k n ys
Lietuvos kultūros tyrimų institutas (Instytut Badań Kultury Litwy)

Z

akonne imię, wszędzie tam gdzie zastępowało imię świeckie, było traktowane
w specjalny sposób. Wpływ na jego postrzeganie miała przede wszystkim tradycja
i związana z nią obyczajowość, oparta na zakonnej regule. W kongregacjach kamedulskich bardzo stanowczo trzymano się zasady, że wstępując do eremu, mnich musiał
zerwać wszelkie więzi ze swym dotychczasowym – świeckim życiem. Dotyczyło to nie
tylko kontaktów kandydata z rodziną i przyjaciółmi czy też uporządkowaniem przez
niego spraw majątkowych, ale także porzucenia imienia nadanego mu przez rodziców
bądź opiekunów. Jedną z zasad nowego życia w zakonie było imię, które musiało być
inne niż dotychczasowe. Konsekwentne i całkowite zerwanie z przeszłością sprawiło,
że niemal wszystkich kamedułów znamy wyłącznie z imienia zakonnego. Imię świeckie
poznajemy jedynie wówczas, kiedy dysponujemy źródłami archiwalnymi związanymi
z przyjęciem kandydata do nowicjatu1.
W artykule tym zostaną poddane analizie imiona kamedułów prowincji polsko-litewskiej z XVII i XVIII w.2 Ważne będzie nie tylko pytanie, jakie imiona
otrzymywali zakonnicy, lecz również jak je wybierano i jakie tendencje i tradycje
odzwierciedlają.
Odrębność klasztorów znajdujących się w Rzeczypospolitej ustalono w 1639 r.,
wyznaczając dla nich oddzielnego wikariusza generalnego. Wraz z dwoma asystentami
miał on wizytować klasztory, zdając każdorazowo relację kapitule generalnej w Monte
Corona. Zarówno wówczas, jak i w obecnie istniejących trzech włoskich prowincjach,
przy każdej prowincji organizowano jeden erem z nowicjatem, gdzie po czasie próby

1 Na marginesie dodajmy, że sytuacja zmieniła się dopiero w czasach rozbiorów, kiedy zakonnicy zaczynają
występować nie tylko z imieniem zakonnym, ale i pod własnym nazwiskiem.
2 Historia kamedułów w Polsce rozpoczyna się od fundacji klasztoru na Bielanach pod Krakowem w 1604 r.
przez marszałka koronnego i kasztelana sandomierskiego Mikołaja Wolskiego. W późniejszym czasie
zostały założone eremy w Rytwianach (1621), na Bielanach pod Warszawą (1641), w Bieniszewie (1663),
Pożajściu (1664), Wigrach (1667.) i w Szańcu (1725). Fundacja w Milatynie (1738–1745) była krótkotrwała
i nie przyniosła trwałych efektów.
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1. Wrota główne do
eremu pożajskiego,
gdzie staraniem
fundatora Krzysztofa
Zygmunta Paca
utworzono drugi
nowicjat kamedułów
w prowincji;
fot. Marius Iršėnas,
2013

i naukach wytrwali nowicjusze składali śluby wieczyste. U kamedułów istniały przy
tym dwa rodzaje zakonników, co wiązało się przede wszystkim z wykształceniem i osobowością mnicha, ale także potrzebami życia klasztornego każdej z prowincji. Można
więc było zostać ojcem profesem (często w późniejszym okresie profesi otrzymywali
święcenia kapłańskie) albo bratem konwersem (ich rola wiązała się przede wszystkim
z gospodarczym funkcjonowaniem eremów). Ponadto istnieli bracia oblaci, którzy nie
składali ślubów wieczystych i mogli opuścić zakon.
W Polsce nowych zakonników zaczęto przyjmować w 1607 r., a nowicjat zorganizowano przy najstarszej placówce kamedulskiej – na Bielanach pod Krakowem.
Niemniej jeszcze przed powstaniem eremu w Pożajściu jego fundator kanclerz wielki
litewski Krzysztof Zygmunt Pac rozpoczął jednoczesne starania u Aleksandra VII
i u generała kongregacji Monte Corona, by pod Kownem otworzyć drugi nowicjat. Argumentował to wielkością prowincji oraz pokaźną liczbą chętnych z terenu
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Podlasia, dla których odległość do Krakowa była
zbyt duża3. Oczywiście, prócz tego ważny był prestiż fundowanego eremu, który
zdecydowanie podnosiłaby obecność nowicjatu. Wiąże się to z hierarchią klasztorów
kamedulskich w danej prowincji i kongregacji Monte Corona, którą ustalano na
podstawie roku ich fundacji. Wyjątek czyniono dla eremów z nowicjatami. Tak więc
spośród ówczesnych 25 placówek kongregacji Monte Corona Pożajście z nowicjatem
3 Tak jak przewidywał Krzysztof Zygmunt Pac, do Pożajścia kandydaci przybywali z diecezji wileńskiej
i żmudzkiej, choć trafiały się również osoby z Mazowsza i Podlasia, a także z pruskich Mazur. Zdarzały się
też ciekawe wyjątki, np. w 1736 r. do nowicjatu na Litwie wstąpił Stefan Tomasz Słomiński z województwa
krakowskiego, a w 1742 r. – były benedyktyn z Tyńca Onufry Ladarski. Spotykamy się poza tym z odwrotnymi przykładami. W 1694 r. śluby wieczyste w eremie krakowskim złożył młodzieniec z kowieńszczyzny,
otrzymując imię Placyda. O pożajskim nowicjacie w 1. poł. XVIII w. zob.: Paknys 2014, s. 283–303.
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znalazło się na wysokim – szóstym miejscu4. W ten sposób w prowincji polsko-litewskiej, inaczej niż w innych prowincjach, funkcjonowały dwa klasztory z nowicjatami.
Mówiąc literacko – wejść do zakonu kamedulskiego w Rzeczypospolitej można było
przez dwie bramy klasztorne: w Krakowie albo w Pożajściu (il. 1).
Co oczywiste, księgi zakonników składających śluby wieczyste prowadzono w obu
nowicjatach. Źródła te zostały częściowo opublikowane5 i w niewielkim stopniu
dotyczą mnichów, którzy wyszli z nowicjatu w Pożajściu. Zatem by móc zrekonstruować listę kamedułów, należy posiłkować się dokumentami archiwalnymi klasztorów.
Odnajdujemy w nich zakonników niewystępujących w opublikowanych spisach. Przy
tym, o ile nie ma większych problemów z ustaleniem daty ślubów wieczystych, o tyle
często nieuchwytny pozostaje moment śmierci mnichów. W artykule tym zostaną więc
wykorzystane źródła już znane, a także informacje pozyskane z materiałów prowincji
polsko-litewskiej, które nadal pozostają nieopracowane.
Pomiędzy 1607 a 1799 r. w krakowskim eremie śluby wieczyste złożyło ok. trzystu
ojców profesów i nieco ponad stu braci konwersów. W Pożajściu w latach 1671–1799
profesami została niecała setka kandydatów, a braćmi konwersami niewiele ponad
pięćdziesiąt osób. W czasie, kiedy w Rzeczypospolitej istniały oba nowicjaty, śluby
wieczyste w Krakowie dwaj z trzech nowicjuszy, a w Pożajściu co trzeci6.
Nowicjat był ważnym etapem życia zakonnego i wiązał się ściśle, tak jak i dzisiaj zresztą, z podjęciem decyzji i rozeznaniem w jej charakterze. Jednak nie tylko
nowicjusz zmagał się z trudami kolejnych rozstrzygnięć, lecz również ojcowie profesi,
przyglądając się kandydatowi, musieli zadecydować, czy jest on zdolny do podjęcia
pracy na rzecz prowincji i kongregacji oraz do jakiego stanu zakonnego należałoby go
rekomendować. U kamedułów nie było możliwości przejścia z jednego do drugiego
stanu zakonnego. Tak więc składając śluby wieczyste, mnich zobowiązywał się pełnić
konkretne funkcje przez całe swe życie.
Warunki przyjmowania kandydatów do nowicjatu określała reguła i przepisy
zakonne. Po soborze trydenckim we wszystkich zgromadzeniach chętnych badano
w zakresie pięciu aspektów: religijnym (pobożność i ogólna wiedza kandydata
o chrześcijaństwie), moralnym (stan bezżenny, czy kandydat nie jest członkiem innego
zgromadzenia lub czy nie ma zobowiązań prawnych), intelektualnym (zdolności i chęć
nauki), zdrowotnym (brak chorób chronicznych, gotowość do pracy fizycznej) oraz
wiekowym, który był dowolnie kształtowany przez poszczególne zakony.
4 Trudno powiedzieć, czy Krzysztof Zygmunt Pac kontynuowałby fundację, gdyby nie otrzymał pozwolenia na utworzenie nowicjatu. Na marginesie warto zaznaczyć, że akceptacja papieska miała raczej psychologiczny wymiar, bowiem decyzję podejmowała kapituła generalna w Monte Corona. O roli papieskiej
akceptacji świadczy fakt, że zawsze przypominano o niej, przywołując korespondencję K.Z. Paca z Aleksandrem VII; zob. Mittareli, Costadoni 1764, s. 377–378.
5 Andrychiewicz; Series 2009, s. 185–221; Bruździński 2011, s. 49–78.
6 Badania nad nowicjatem pożajskim w 1. poł. XVIII w. dobitnie wskazują, że odchodzących nowicjuszy
(z własnej woli albo w wyniku decyzji ojców profesów) było więcej niż takich, którzy składali śluby wieczyste. W latach 1718–1757 ze 128 kandydatów śluby wieczyste złożyło 40 ojców profesów i braci konwersów. Kolejne 15 osób zostało w klasztorze jako bracia oblaci. Zdarzały się też odstępstwa od ślubów wieczystych, ale było ich niewiele. W latach 1671–1799 życie klasztorne porzuciło zaledwie kilku mnichów;
Paknys 2014, s. 291–292.
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Kameduli w praktyce opierali się na regule św. Benedykta z Nursji (w szczególności
na 73 rozdziale), którą uzupełnili własnymi specyficznymi wyjaśnieniami lub dopełnieniami. O przyjęciu nowicjuszy do zakonu kamedułów pisano w 58 rozdziale reguły
oraz konstytucjach objaśniających ten rozdział.7. Zgodnie ze swym prawodawstwem
przyjmowali mężczyzn w wieku od 20 do 45 lat. Jeśli kandydat wykazywał się dobrym
zdrowiem, mógł mieć nawet 50 lat, o ile zgody udzieli kapituła generalna w Monte
Corona. Ograniczenie wiekowe istniało dla wszystkich: ojców profesów oraz braci
konwersów i oblatów. Badano również religijność i znajomość łaciny kandydatów.
Sprawdzano, czy nie są oni poszukiwani przez sąd, czy nie mają długów, obowiązków
małżeńskich albo też nie są członkami innego zgromadzenia. Pytano się także o sytuację
rodzinną, w tym, czy wstępując do zakonu kandydat nie porzuca członków rodziny
wymagających opieki. W przypadku osób, które wcześniej były w innym zgromadzeniu, sprawdzano, z jakich powodów je opuściły. Przy tym w konstytucjach zawarto
zastrzeżenie, że jeżeli mnich zataił jakąś informację, jego śluby wieczyste można uznać
za nieważne8.
Kandydata przyjmowano na okres próbny 40 dni i jedynie po tym czasie decydowano, czy przyjąć go do nowicjatu. Było to najczęściej pierwsze zetknięcie się
kandydata z surowością życia kamedułów. Po okresie próbnym i pozytywnej decyzji
kierowano go do nowicjatu, gdzie otrzymywał habit i imię zakonne symbolizujące
początek nowego życia9. Co ciekawe, pierwszy zakonnik, który wstąpił do zakonu
kamedułów w Krakowie, otrzymał imię Kandyda (1607–1649) na cześć wczesnochrześcijańskiego żołnierza i męczennika z III w. Imię to przypomniało także o kamedulskim białym habicie i ideałach życia eremickiego. Łacińskie candidus to nie tylko ‘biały’
i ‘jasny’, ale także ‘czysty’ i ‘szczery’.
Choć reguła i konstytucje nie wskazywały takiej konieczności, zarówno
w Krakowie, jak i w Pożajściu starano się, by nowicjusze przebywający równocześnie w zakonie nie otrzymywali takich samych imion. Jeżeli jednak tak się zdarzyło,
w dokumentach obok imienia zakonnika dopisywano, z jakiego klasztoru pochodzi
albo też informowano, czy jest z nowicjatu polskiego, czy też litewskiego. Zatem
dopisek przy imieniu „Polak” albo „Litwin” świadczył właśnie nie tyle o narodowości
zakonnika, ile wskazywał, gdzie zakończył on nowicjat10.

7 La regola 1595. Nieco zmienione konstytucje opublikowano w 2. poł. XVII w.: Regula S. Benedicti 1674.
8 Pałęcki 2012, s. 340–344.
9 Ibidem, s. 345–352.
10 W omawianym czasie było zaledwie kilka takich przypadków, np. w 1682 r. w Krakowie nowicjusz Kazimierz († 1709) złożył śluby wieczyste i został ojcem profesem. Dwa lata później w Pożajściu inny nowicjusz również złożył śluby wieczyste, stając się profesem, i otrzymał takie samo imię († 1720). Obaj sprawowali w prowincji i w jej klasztorach ważne funkcje. W dokumentach przy ich imionach dopisywano:
„professo di Monte Argentino”, „professo Polacco”, „professo Monte Pacis”, „professo Lituano”. Podobnie
w 1742 r. śluby zakonne w Krakowie złożył i został ojcem profesem Hieronim († 1781), a rok później inny
nowicjusz został w Pożajściu Hieronimem (†1762). Choć ten ostatni w zakonie żył krótko, zdążył objąć
najważniejsze urzędy prowincji polsko-litewskiej, a w dokumentach był nazywany najczęściej „Hieronim
Litwin” albo „Hieronymus Lituanus”.
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2. Chór zakonny
kościoła w Pożajściu,
dekorowany freskami
Michelangelo Palloniego
w l. 1680–1685
i rzeźbami Giovanniego
Marii Merlego w 1676;
pod sklepieniem widać
rzeźby świętych
pustelników Abrahama
i Szymona;
fot. Wojciech Holnicki,
2010

Oddzielnie nadawano imiona ojcom, a oddzielnie braciom – w prowincji mogło
być dwóch mnichów o takim samym imieniu, ale jednak różnych stanów zakonnych.
Istniała również tradycja, by po śmierci zakonnika jego imię przejmował kolejny wstępujący do nowicjatu. W ten sposób w prowincji tworzyło się swoiste drzewo nie tyle
genealogiczne, ile powinowactwa duchowego. Oczywiście, imiona wskazywały również świętych patronów, którzy stawali się przewodnikami na drodze kamedulskiego
życia. Imiona zakonników odzwierciedlały tym samym popularność nie tylko świętych
i ich kultu11, lecz również pewną charakterystyczną dla danego czasu pobożność12. Przy
tym bez wątpienia na wybór imienia zakonnego największy wpływ mieli starsi ojcowie
profesi. Niemniej każda prowincja kamedulska odznaczała się własnym charakterem
dobieranych imion.

tradycja pustelników
Tradycja pierwszych chrześcijańskich pustelników była bardzo ważna dla kamedułów,
bowiem uznawano ich za protoplastów zakonnego życia eremickiego, a wiedza o nich
miała wielki wpływ na nauczanie założyciela zgromadzenia św. Romualda i na bł.
Pawła Giustinianiego, reformatora kongregacji Monte Corona, do której należała prowincja polsko-litewska. W chórze zakonnym kościoła pożajskiego, gdzie zakonnicy
codziennie zbierali się na wspólną modlitwę, powyżej fresków o tematyce maryjnej
autorstwa Michelangelo Palloniego13 umieszczono stiukowe wyobrażenia: Antoniego,
Makarego z Egiptu, Onufrego, Pawła Pierwszego Pustelnika, Szymona Stylitę
i Abrahama Eremitę (il. 2). Wizerunki świętych pustelników codziennie przypominały
kamedułom dziedzictwo ich duchowych poprzedników. Ich imiona spotykamy również wśród zakonników prowincji polsko-litewskiej.
11 O kulcie świętych u kamedułów w kontekście historii liturgii zob. Pałęcki 2012.
12 Zob. Fortunio 1575; de Cordova Lucas 1590; De Minis 1606.
13 Kult Matki Bożej zajmował w duchowości zakonników kongregacji kamedułów bardzo ważne miejsce;
zob. Pałęcki 2012, s. 473–479.
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3. Rzeźba
św. Onufrego
w kapitule kościoła
w Pożajściu; Giovanni
Maria Merli, 1676;
fot. Marius Iršėnas,
2013

Św. Antoni (zm. 356) był ascetą, twórcą tradycji anachoretyzmu, który na pustyni
egipskiej tworzył grupy pustelnicze – właściwe wzory późniejszych klasztorów eremickich. Kamedułów mających za patrona św. Antoniego spotyka się od 1639 r. Jako
pierwszy imię to przyjął brat konwers, w świecie ks. Samuel Dzieżek. Od 1678 r. przynajmniej czterej ojcowie profesi nosili to imię (1678–1728, 1731–1737, 1743–1764, 1782
– pocz. XIX w.).
Św. Makary z Egiptu (zm. ok. 390) to kolejny wielki pustelnik wczesnochrześcijański. Bł. Paweł Giustiniani pouczał kamedułów, mówiąc, że w ich celach prowadzi się
życie eremickie zapoczątkowane przez św.św. Antoniego i Makarego14. Pośród kamedułów polsko-litewskich w XVII i XVIII w. był wprawdzie tylko jeden ojciec Makary
(1626–1670), ale przynajmniej trzech braci konwersów (1677 – przed 1702, 1702–1740,
1750–1767).
Św. Onufry był pustelnikiem z IV w., mieszkającym na terenach dzisiejszego
Egiptu (il. 3), gdzie według legendy spędził 60 lat i gdzie w każdą niedzielę nawiedzał
go anioł z komunią świętą. Eremita zmarł na rękach innego pustelnika, św. Pafnucego.
Przez prawie cały wiek XVIII w prowincji polsko-litewskiej było trzech ojców profesów (1702–1742, 1745–1749, 1750–1785). Imię to nadano także jednemu z pierwszych
braci konwersów (1627–1673).
14 Leclercq 2014a, s. 165.
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Z kolei imię Paweł musiało być postrzegane jako niezwykle ważne, przede wszystkim z powodu pamięci o reformatorze kongregacji bł. Pawle Giustinianim, ale również
z szacunku dla św. Pawła Pierwszego Pustelnika (zm. ok. 341). Był on eremitą, który
przed prześladowaniami schronił się w Tebach, gdzie pozostał, rozkoszując się życiem
dla Chrystusa. Jego postać stała się inspiracją dla zgromadzenia paulinów. W prowincji
kamedulskiej było kilku ojców o tym imieniu (1661, 1673–1702, 1759–1785, 1767–1784)
oraz jeden brat konwers (1716–1733).
Imię Szymona w zakonie kamedulskim wiązało się oczywiście z żyjącym w V stuleciu św. Szymonem Słupnikiem (Symeonem Stylitą), który w młodości sprzedał majątek
i rozpoczął życie pustelnicze. Wyróżniał się nie tylko modlitwą, ale również niezwykłą
ascezą, spędził bowiem ostatnie 40 lat swojego życia na niedostępnej z ziemi platformie. Wśród kamedułów występuje zarówno imię Szymon, jak i Symeon. W pierwszej
połowie XVIII w. było dwóch braci konwersów Szymonów (1717–1741, 1718–1750),
a w drugiej połowie XVIII w. – ojciec profes (1758–1779). Symeonów wśród braci konwersów było dwóch (1628–1674, 1717–1742). Był również ojciec profes o tym imieniu
(1680–1712).
Abraham z Harranu zwany Eremitą (zm. ok. 420) wiódł życie na terytorium syryjskim, gdzie zorganizował wspólnotę. Z powodu jego roztropności i wiedzy wybrano
go także biskupem Harranu. Stał się on patronem zaledwie jednego kameduły, który
ukończył nowicjat w Pożajściu (1759–1802).
W prowincji polsko-litewskiej spotykamy więcej imion pustelników i założycieli
pierwszych wspólnot eremickich we wczesnym okresie chrześcijaństwa. Hieronim ze
Strydonu (zm. 420), Ojciec i Doktor Kościoła, apologeta chrześcijaństwa i tłumacz
Pisma Świętego, był również pustelnikiem i patronem wielu polsko-litewskich kamedułów. Imię to występuje stale od 1637 r. (1637–1669, 1671 – przed 1701, 1701–1733).
W drugiej połowie XVIII w. w tym samym czasie było nawet dwóch zakonników
o tym imieniu (1742–1781, 1743–1762).
Dość popularne było imię Pachomiusz, które przyjęli przynajmniej trzej ojcowie
profesi (1629 – przed 1671, 1671–1716, 1764–1765) i trzej bracia konwersi (1721–1728,
1737–1761, 1767–1790). Wzorem dla nich był św. Pachomiusz (zm. 346), który był
inicjatorem cenobityzmu i założycielem jednej z pierwszych grup pustelniczych na
ziemiach egipskich, łącząc życie ascetyczne z pracą i modlitwą. Te właśnie zasady życia
były bardzo ważne i w eremach kamedulskich.
Św. Hilarion z Gazy (zm. ok. 371) był mnichem, który tworzył wspólnoty eremickie po 22 latach spędzonych w samotności na pustyni. W prowincji kamedulskiej od
połowy XVII w. było czterech ojców Hilarionów (1649 – przed 1692, 1692–1708, 1718–
1760, 1775 – pocz. XIX w.). Podobne był los św. Pafnucego (zm. ok. 380), który założył
wspólnotę na terenie Egiptu. Zarówno w Krakowie (1654–1703), jak i w Pożajściu
(1749–1777) znalazł się ojciec profes o tym imieniu.
Jednym z pierwszych ojców profesów w Krakowie był Atanazy (1622–1657).
Wzorem dla niego miał być św. Atanazy, Ojciec i Doktor Kościoła, biskup Aleksandrii
(ok. 269–373), który popierał wspólnoty eremickie, a sam, pisząc teologiczne rozprawy, uciekał na pustynię. Był on także autorem żywota wspomnianego wyżej św.
Antoniego, z którym znał się osobiście. Kameduli odwoływali się także do św. Leonarda
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z Liomoges z VI w., który zrezygnował z biskupstwa na rzecz życia na pustkowiu.
Znamy dwóch ojców profesów o tym imieniu (1687–1729, 1762–1812) i trzech braci
konwersów (1683–1723, 1737–1748, 1762–1800). Trzech kamedułów o imieniu Leonard
wyszło z pożajskiego nowicjatu.

tradycja kamedulska i benedyktyńska
Ważni byli także święci benedyktyńscy i kamedulscy, a przede wszystkim św. Benedykt
z Nursji (ok. 480–547) i św. Romuald (ok. 951–1027)15. Oba imiona były popularne i starano się, aby w prowincji byli stale obecni ojcowie profesi noszący imiona Benedykt
(1634 – przed 1653, 1653 – przed 1697, 1697–1755, 1758–1779, 1781 – pocz. XIX w.)
i Romuald (1665–1706, 1710–1715, 1717–1772, 1787–1800). Na podstawie dat życia zakonników można stwierdzić, że po śmierci ojca Benedykta albo ojca Romualda imiona te
nadawano nowicjuszowi. Wydaje się, że były one zarezerwowane dla wyróżniających
się kandydatów. Biogramy ojców Benedyktów i Romualdów z prowincji polsko-litewskiej wskazują, że niemal wszyscy pełnili ważne funkcje. Warto zauważyć, że od czasu
założenia klasztoru kamedułów w Krakowie przez ponad pierwsze 50 lat nie nadawano
nowicjuszom imienia Romuald. Z jednej strony świadczy to o wyjątkowym szacunku,
jakim otaczano świętego założyciela. Z drugiej – można podejrzewać, że czekano, aż
świeża wspólnota w Polsce okrzepnie i będzie gotowa na przyjęcie nowego Romualda.
W prowincji polsko-litewskiej trafiamy też na inne imiona, ściśle związane ze
świętymi kamedułami, otaczanymi kultem we wszystkich klasztorach kongregacji.
Piotr Damiani, biograf życia św. Romualda, został kanonizowany dopiero w 1828 r., ale
cieszył się uznaniem i – obok innych świętych – był patronem eremitów. W kościele
pożajskim w ołtarzu św. Romualda główne miejsce zajmował malowany wizerunek
założyciela, a w drugiej kondygnacji, jak napisano w wizytacji klasztoru z 1797 r., było
wkomponowane płótno „Sancti Petri Damiani”16. Przynajmniej trzem ojcom w prowincji pozwolono wybrać imię Piotra Damianiego (1663–1705, 1709–1754, 1768).
Inny Piotr – to pochodzący z Wenecji św. Piotr Orseolo (928–987), który zrezygnował z urzędu doży i został towarzyszem św. Romualda, by w końcu wybrać
trudną drogę rekluza. Uważa się go nie tylko za jednego z pierwszych uczniów św.
Romualda, lecz także za jego bliskiego przyjaciela. W Krakowie w XVIII w. dwa razy
dla zakonników wybierano imię Piotra Orseola (1736–1758, 1767–1782). W tym miejscu
musimy przypomnieć jeszcze jednego św. Piotra – papieża i benedyktyna św. Piotra
Celestyna V (zm. 1296), który był popularny w zakonach kierujących się regułą św.
Benedykta z Nursji. Nie dziwi więc fakt, że wśród kamedułów polsko-litewskich było
też dwóch ojców profesów Piotrów Celestynów (1678–1710, 1747–1810).

15 O pobożności rozwijanej wokół św. Benedykta z Nursji i św. Romualda świadczy obecność we wnętrzach
kościołów kamedulskich ołtarzy pod tym wezwaniem. W kalendarzu liturgicznym kamedułów były dwa
dni poświęcone ich szczególnemu wspominaniu (św. Benedykt – 21 marca, św. Romuald – 19 czerwca),
a także dni związane z pamiątką przeniesienia ich relikwii (analogicznie 11 lipca i 9 lutego). Zob. także
Pałęcki 2012, s. 230–257, 480–482.
16 Witkowski 2014b, s. 202.
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Dość popularne między kamedułami było imię Ambrożego. Przez prawie dwa
wieki nie było dziesięciolecia, by imię to nie wstępowało wśród ojców profesów (1618
– przed 1673, 1673–1726, 1727–1755, 1761–1810). Nie można wykluczyć, że kojarzono je
przede wszystkim z Doktorem Kościoła i biskupem Mediolanu św. Ambrożym. Imię
to nosił także św. Ambroży Kameduła (1386–1439), słynny humanista i teolog, legat
papieski na soborze bazylejskim w 1435 r.
Podobnie było z imieniem Dominika, które nosili trzej ojcowie profesi (1711–1731,
1745–1783, 1788–1810). Oczywiście, kameduli znali św. Dominika Guzmana, założyciela
Ordo Praedicatorum, jednak imię to popularyzował przede wszystkim św. Dominik
Loricatus (zm. 1060), jeden z pierwszych mnichów w eremie Fonte Avelana.
Z kolei żyjący w XIII w. św. Paryzjusz był kamedułą, który zasłynął z opieki nad
chorymi. Bywało, że uzdrawiał ich w sposób cudowny17. Jego imię nosiło trzech ojców
profesów – dwaj w Krakowie (1661–1690, 1690–1721) i jeden w Pożajściu (1726–1773).
Niezwykle popularne imię w średniowieczu Jan cieszyło się uznaniem także
w nowożytnych dziejach kamedułów. W prowincji polsko-litewskiej najczęściej co
najmniej dwóch zakonników nosiło to imię w tym samym czasie. Różnili się między
sobą wstawiennictwem różnych świętych. Janów Chrzcicieli w prowincji polsko-litewskiej wśród ojców profesów było trzech (1654–1705, 1707–1749, 1760–1793). Następnie
dwóch miało za patrona św. Jana Chryzostoma (1680 – po 1718, 1738–1780) i dwóch Jana
z Damaszku (1664–1669, 1716–1725), a po jednym Jana Ewangelistę (1758–1784) i Jana
Nepomucena (1746–1783). Jednak najbardziej popularny spośród Janów był Jan Gwalbert.
Św. Jan Gwalbert (ok. 995–1073) wstąpił najpierw do klasztoru benedyktynów,
a mieszkając przez krótki czas w Camaldoli, był uczniem św. Romualda. Później zbudował klasztor w Fiesole i założył zakon walombrazjanów, w którym fundamentem
życia monastycznego jest również reguła św. Benedykta z Nursji. Kameduli uważali
św. Jan Gwalberta za wychowanka św. Romualda. W prowincji spotykamy trzech
ojców profesów o tym imieniu (1688–1724, 1734 – przed 1741, 1741–1762) oraz dwóch
braci konwersów (1733–1762, 1764–1779).
Przykład imienia Albertyn dowodzi, że kameduli w Rzeczypospolitej reagowali na
decyzje Stolicy Apostolskiej w sprawach kanonizacyjnych. Św. Albertyn z Montone
(ok. 1250–1294) był kamedułą, przeorem eremu w Fonte Avellana. Po śmierci został
otoczony kultem, ale kanonizacji dokonano dopiero w 1782 r.18 Wówczas w Pożajściu
jego imię przyjął ojciec profes (1784–1818).
Należy podkreślić, że kameduli chętnie odwoływali się do tradycji benedyktyńskiej,
także poprzez charakterystyczny dobór imion. Inspirująca była dla nich działalność
mnichów w zakonach opartych na regule św. Benedykta z Nursji, a szczególną estymą
darzono cystersów i kartuzów. Z kwestią tą wiąże się kult św. Placyda (zm. 542), jednego z uczniów św. Benedykta z Nursji, którego uważano za pierwszego benedyktyna
zmarłego śmiercią męczeńską. Przez półtora stulecia (1648–1811) jedynie przez siedem lat
nie było w prowincji ojca profesa (1648 – przed 1695, 1694–1748, 1754–1784, 1785–1811)
o imieniu Placyd.
17 Znany historyk kamedułów o. Giovanni Benedetto Mittarelli napisał o św. Paryzjuszu książkę: Mittarelli 1748.
18 Palęcki 2012, s. 158.
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Obok św. Placyda często znajdujemy św. Maura, uznawanego za pierwszego ucznia
św. Benedykta z Nursji, późniejszego opata w najważniejszym benedyktyńskim klasztorze na Monte Cassino. W prowincji polsko-litewskiej było dwóch ojców Maurów
– jeden do nowicjatu wstąpił w Krakowie (1672–1713), drugi w Pożajściu (1717–1741).
Św. Odon (albo Odo) (ok. 878–942) był opatem innego, słynnego benedyktyńskiego klasztoru, w Cluny. Znano go również jako muzyka i lekarza. Imię
Odona często można spotkać wśród kamedułów włoskich. Popularne było również
w Rzeczypospolitej. W latach 1638–1781 było trzech ojców profesów o tym imieniu
(1638–1686, 1696–1728, 1729–1781).
Często wśród kamedułów polsko-litewskich występowało imię Wincent. Ojcowie profesi przyjmowali je cztery razy (1644–1674, 1691–1724, 1739 – przed 1752,
1752–1792). Najpopularniejszym świętym noszącym to imię był dominikanin św.
Wincenty Ferreriusz. Jednak dla kamedułów większe znaczenie miał zapewne kult
św. Wincentego Madelgariusza z Niderlandów (zm. 677), grafa Hainaut, ojca czworga
dzieci. Odznaczał się wielką pobożnością, ufundował kilka klasztorów benedyktyńskich, a pod koniec życia przeprowadził się do jednego z nich i został opatem.
Imię Augustyna w zakonie kamedułów wiązało się nie tylko z Doktorem Kościoła
i biskupem Hippony. W tradycji benedyktyńskiej czczony był również św. Augustyn
(zm. ok. 604–605), benedyktyn i pierwszy biskup Canterbury, określany mianem apostoła Anglii. W prowincji polsko-litewskiej odnajdujemy przynajmniej trzech ojców
Augustynów (1642–1678, 1709 – przed 1731, 1731–1779). W Canterbury biskupem był
też inny benedyktyn – św. Wawrzyniec (zm. 619), którego kult wśród benedyktynów
był bardzo żywy. W prowincji imię to nosiło dwóch ojców profesów (1704–1741,
1743–1755) i dwóch braci konwersów (1688–1707, 1746–1792). Z biskupstwem
w Canterbury i tradycją benedyktyńską był związany jeszcze jeden święty – Anzelm
(zm. 1109), filozof i teolog, uważany za ojca scholastyki. Imię to otrzymał ojciec profes
w Pożajściu (1692 – przed 1716) i w Krakowie (1716–1753). Biskupem w Canterbury był
również inny benedyktyn, opat klasztoru w Neapolu, św. Adrian (zm. ok. 710). Wśród
ojców profesów spotykamy tylko jednego o tym imieniu (1655–1701). Było ono jednak
popularne w prowincji, o czym świadczą czterej bracia konwersi (1684–1715, 1719–1739,
1740 – przed 1766, 1766–1782).
Wśród kamedułów w XVIII w. znajdujemy również trzech ojców noszących imię
Grzegorza (1705–1749, 1760 – przed 1763, 1763–1795). Kameduli znali nie tylko słynnego
Ojca i Doktora Kościoła z IV w. – św. Grzegorza z Nyssy (ok. 335 – ok. 394), ale też
jego świętych imienników benedyktynów – Ojca Kościoła Grzegorza I Wielkiego (ok.
540–604), papieża Grzegorza II (660–731) i Grzegorza VII (ok. 1020–1085).
W Pożajściu trzy razy (1691–1734, 1738–1757, 1761–1793), a w Krakowie raz nowicjuszom nadano imię św. Ildefonsa (607–667), Ojca Kościoła, słynnego benedyktyna, teologa i arcybiskupa Toledo. Dwa razy (1695–1738, 1748–1784) spotykamy również imię
eremity i rekluza, późniejszego benedyktyńskiego opata i misjonarza we Flandrii św.
Amanda z Maastricht (ok. 584–675). Trzej ojcowie Emilianowie (1644–684, 1696–1751,
1754–1787) imię otrzymali po św. Emilianie de la Cogolla (ok. 473–574), który zasłynął
ascetycznym życiem w górach w Hiszpanii, a jego kult szczególnie szerzyli benedyktyni. Popularne było również imię Sylwester. Choć najbardziej znany jest papież
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św. Sylwester I (zm. 335), wśród benedyktynów popularniejszy był włoski kanonik i kaznodzieja, św. Sylwester Gozzolini (ok. 1177–1267), który pod koniec życia
przeprowadził się na pustkowie i założył zgromadzenie sylwestrynów – jedno z najstarszych w rodzinie benedyktyńskiej – oparte na regule św. Benedykta z Nursji.
W Rzeczypospolitej było w sumie trzech ojców profesów Sylwestrów (1691–1717,
1723–1757, 1760–1778) i dwóch braci konwersów (1759 – przed 1790, 1790–1801).
Pierwszy ojciec profes w pożajskim nowicjacie wybrał imię Kolumbana (1671 – po
1705), w późniejszych czasach w Krakowie imię to otrzymało jeszcze dwóch ojców
(1724–1768, 1779–1808). Świętych benedyktynów o tym imieniu było dwóch i są oni
ze sobą blisko związani. Św. Kolumba (w polskiej tradycji znany też jako Kolumban)
z Hy, zwany Starszym (ok. 521–597) i św. Kolumban zwany Młodszym (ok. 530–615)
byli misjonarzami w Irlandii, opatami różnych klasztorów. Uczniem św. Kolumbana
Młodszego w Irlandii był mnich św. Gaweł (albo Gall, Gallus), który prowadził ascetyczne, pustelnicze życie na terenie Szwajcarii. Nieprzypadkowo więc w Pożajściu
spotykamy aż trzech braci konwersów o imieniu Gal (1673–1713, 1715–1731, 1737–1740).
Kilka imion wiąże się ze świętymi, dla których pobyt w klasztorze benedyktynów był wielce znaczącym epizodem. Św. Wilhelm z Eskil (1127–1203), lepiej
znany jako reformator kanoników regularnych w Danii, wychował się i święcenia
otrzymał w opactwie Saint-Germain-des-Prés w Paryżu, dlatego jego kult był żywy
w zakonie benedyktynów. Wilhelmów między ojcami spotykamy i w Krakowie
(1670–1701), i w Pożajściu (1714–1729). Św. Robert z Molesme (ok. 1027–1111) również
był wychowankiem benedyktynów, później jednak w Cîteaux zapoczątkował zakon
cystersów. Św. Robert w prowincji polsko-litewskiej, zapewne także przez obecność
w Rzeczypospolitej sporej liczby klasztorów cysterskich, był dość popularny – imię to
przyjęli trzej ojcowie (1647–1696, 1711–1747, 1782–1807). Z tradycją cysterską związany
jest także św. Alberyk (ok. 1050–1108), drugi opat klasztoru w Cîteaux. Jego imię
w Krakowie wybrano dla jednego ojca profesa (1715–1752). Imię Stefana wiązało się
nie tylko z pierwszym męczennikiem z I w. czy królem węgierskim św. Stefanem
(ok. 969–1038). W tradycji kamedulskiej dobrze znano też opata cysterskiego św.
Stefana z Obazine (ok. 1085–1159). W prowincji polsko-litewskiej pięciu kamedułów
wybrało to imię: trzej bracia konwersi (1624–1682, 1664, 1706–1734) i dwaj ojcowie
profesi (1717–1756, 1758–1771). Jednak spośród cystersów najbardziej poważany był św.
Bernard z Clairvaux (1090–1153), Doktor Kościoła, teolog i opat w Clairvaux, założyciel
63 nowych klasztorów. Od połowy wieku XVII w prowincji stale był jeden Bernard,
a imię to w sumie wybrano dla pięciu ojców profesów (1649–1690, 1694–1732, 1738–1757,
1760–1762, 1762–1791).

tradycja świętych kościoła lokalnego
Pośród kamedułów prowincji polsko-litewskiej można spotkać imiona związane
ze świętymi powszechnie otaczanymi kultem w Kościele. Były to głównie imiona
apostołów, ewangelistów, archaniołów, Ojców Kościoła. Z powodu pobożności
maryjnej kamedułów popularne było wśród nich imię ojca Bogarodzicy św. Joachima
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(1674–1718, 1743–1776, 1756–1792) oraz Jej oblubieńca św. Józefa. Szczególnie to ostatnie
często występowało zarówno wśród ojców profesów (1674–1704, 1714–1742, 1743–1769,
1773–1795), jak i wśród braci konwersów (1635–1699, 1729–1755, 1756–1761, 1762–1777,
1762–1779). Na marginesie warto dodać, że przy zakrystii kościoła pożajskiego istniała
kaplica św. Józefa, a przejaw kultu Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny wyrażany
poprzez sztukę można zauważyć i w innych klasztorach kamedulskich. Jednak o wyjątkowości prowincji świadczy używanie przez zakonników imion związanych z lokalnym kultem, ale także z patronami Korony i Litwy.

tradycja świętych patronów rzeczypospolitej
i kamedułów polskich
Pierwszy kameduła w Polsce miał na imię Kandyd, zaś drugi z kolei nowicjusz
w klasztorze krakowskim otrzymał imię Floriana19, co należy oczywiście odnieść do
szczególnej czci, jaką mu oddawano jako jednemu z patronów Polski. W sumie pięciu
ojców profesów posiadało to imię (1611–1650, 1680–1703, 1711–1720, 1727–1756, 1761).
Popularne było też imię misjonarza i benedyktyna św. Wojciecha (Adalberta), szczególnie związanego z historią Kościoła w Polsce. Jego imię nadano ojcom profesom
w Krakowie pięć razy (1625–1657, 1682 – przed 1711, 1711–1723, 1727–1745, 1750–1786).
Imię Jacka nadawane było oczywiście na cześć patrona państwa i Krakowa św. Jacka
Odrowąża (1183–1257). Imię Jacka nosiło pięciu ojców profesów (1632 – przed 1666,
1666–1706, 1713–1725, 1733–1772, 1774–1815). Popularni byli też inni patroni Polski: św.
Stanisław (1627–1656, 1711–1748, 1757–1766, 1768–1810) oraz św. Wacław (1690–1734,
1742–1759, 1775–1790, 1791 – pocz. XIX w.). Nieco mniej często spotykamy imiona
nowych świętych polskich, których kult w XVII w. dopiero się rozpowszechniał: św.
Józefata Kuncewicza (1671–1713, 1730–1756, 1782 – pocz. XIX w.), św. Jana Kantego
(1675–1708, 1717–1776, 1783–1799) i św. Stanisława Kostki (1685–1706, 1727–1771). Jednak
to, że imiona te spotykamy wśród zakonników polsko-litewskich znaczy, że miejscowa
tradycja była dla nich bardzo ważna.
Wśród imion patronów państwa, a szczególnie Wielkiego Księstwa Litewskiego,
nie został wymieniony dotychczas św. Kazimierz. Czy to znaczy, że imię to nie
było popularne wśród kamedułów? Okazuje się, że przeciwnie, ale w kongregacji
Monte Corona kojarzono je nie tyle ze świętym królewiczem, którego kult rozkwitł w XVII w.20, ile z polskim księciem Kazimierzem Odnowicielem (1016–1058).
Uważano go za ucznia św. Romualda, otrzymał bowiem wykształcenie w opactwie
Cluny. Historia Kazimierza Odnowiciela była przytaczana we wspólnych dla całej
kongregacji Monte Corona różnorodnych publikacjach, w których przywoływano

19 Na marginesie dodajmy, że we Włoszech imiona Florian czy Jacek nieczęsto występowały wśród kamedułów.
20 W kościele pożajskim w końcu XVIII w. w drugiej kondygnacji ołtarza w kaplicy św. Krzysztofa wisiał
obraz św. Kazimierza królewicza; Witkowski 2014b, s. 203.
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4. Kościół w Pożajściu,

fresk Św. Romuald
wprowadza polskiego
księcia Kazimierza
do klasztoru Cluny,
Michelangelo Palloni,
ok. 1680–1685;
fot. Wojciech Holnicki,
2010

go jako najbliższego kamedułom władcę Europy21. Podobnie jego postać opisał autor
Żywotów świętych z końca XVI w. Piotr Skarga, który, interpretując informacje Piotra
Damianiego w biografii św. Romualda, łączył je z polskim władcą. Damiani napisał, że
u św. Romualda uczył się książę słowiański. Piotr Skarga wiedząc, że wnuk Bolesława
Chrobrego pobierał naukę w benedyktyńskim klasztorze, wywnioskował, że uczniem
św. Romualda był Kazimierz Odnowiciel22. Imię Kazimierza nadawano więc zakonnikom często, jako ściśle powiązane z tradycją prowincji polsko-litewskiej, i nosiło
je przynajmniej pięciu ojców profesów (1612–1622, 1682–1709, 1684–1720, 1722–1750,
1765–1785).
O tym, że tradycja wczesnych związków władcy polskiego z kamedułami była
ważna dowodzi fresk w prezbiterium kościoła pożajskiego Św. Romuald poleca
Kazimierza Odnowiciela do klasztoru Cluny (il. 4). Namalowany przez Michelangela
Palloniego książę pokornie klęczący przed opatem, a stojący obok św. Romuald gestem
pełnym czułości poleca młodzieńca opiece benedyktynów. Co ciekawe, na malowidle
świta polskiego księcia została przedstawiona w strojach charakterystycznych dla drugiej połowy XVII w. Jest więc to zabieg aktualizacji.
Na przeciwnej ścianie prezbiterium kościoła pożajskiego znajduje się natomiast
malowidło Bolesław Chrobry przekazuje złoto Pięciu Braciom Polskim (il. 5). Tematyka
fresku nie tylko przypominała o królewskiej hojności, ale wskazywała na odległą
historię kamedułów w Polsce, którą łączono z Pięcioma Braćmi Męczennikami.
W tradycji Kościoła postrzegano ich jako męczenników z czasów chrystianizacji Polski.
21 De Minis 1606, s. 57.
22 Skarga 1862, s. 588–560. Obecnie zakonny stan Kazimierza Odnowiciela jest przez historyków kwestionowany, zob. np. Kętrzyński 2010, s. 27–28, 118–121.
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Sami kameduli widzieli w nich członków swego zgromadzenia, bowiem bracia żyli
według nauczania św. Romualda. Nieprzypadkowo kościół w eremie Bieniaszewskim
ufundowano w 1663 r. pod tym właśnie wezwaniem, łącząc go z miejscem ich kaźni
z 1005 r. W kongregacji Monte Corona znano historię życia i męczeństwa owych
Pierwszych Braci Polskich (dwóch włoskich zakonników: Benedykt i Jan, oraz Polacy:
Izaak, Mateusz i Krystyn), a w prowincji polsko-litewskiej często nadawano mnichom
imiona pierwszych polskich kamedułów. Trudno jest wprawdzie wskazać konkretne
zapożyczenia od Benedykta z Pereum i Jana z Wenecji, bowiem ich imiona przeplatały
z się z ich innymi świętymi imiennikami. Jednak obecność imion pozostałych trzech
męczenników: Izaaka, Mateusza i Krystyna dowodzi, że pamiętano o tej tradycji. Imię
Mateusza nadano ojcom profesom cztery razy (1617 – przed 1668, 1668 – przed 1694,
1694–1708, 1710–1747), imię Izaaka trzy razy (1666–1716, 1726–1744, 1745–1788), a imię

5. Kościół w Pożajściu,
fresk Król Bolesław
Chrobry odwiedza
pierwszych uczniów
św. Romualda
i nagradza ich,
Michelangelo Palloni,
ok. 1680–1685;
fot. Wojciech Holnicki,
2010

Krystyna dwa razy (1666 – przed 1697, 1697–1721) i dodatkowo dwa razy braciom konwersom (1622–1685, 1737–1765). Wspominano również o szóstym bracie, św. Barnabie,
który uniknął śmierci męczeńskiej. Imię to ojcom profesom nadano trzy razy
(1667–1704, 1716–1737, 1738–1767). Fakt, że kult Pięciu Braci Męczenników był ważny,
pokazuje ciekawa wiadomość z nowicjatu krakowskiego, gdzie w latach 1666–1667
czterem zakonnikom kolejno nadano imiona czterech braci: 19 listopada 1666 r. śluby
wieczyste w zakonie złożył Izaak, 3 grudnia – Krystyn, 26 kwietnia 1667 r. – Barnaba,
zaś 7 października tego samego roku – Mateusz.
Między kamedułami polsko-litewskimi przypominano i św. Andrzeja Świerada (ok.
980 – ok. 1030), który uczył wspomnianego św. Benedykta z Pereum i sam był pustelnikiem oraz zwolennikiem bardzo surowych praktyk ascetycznych. Znajdujemy więc
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czterech ojców Andrzejów (1633–1680, 1696–1715, 1717–1772, 1775–1815). Drugi uczeń
św. Świerada, który też prowadził tryb życia bliski kamedułom, św. Just z Tęgoborzy
(zm. ok. 1009), stał się patronem czterech ojców profesów (1648–1688, 1720–1756,
1757–1786, 1795–1836).
W klasztorach kamedulskich pamiętano o życiu i dziele jeszcze jednego ucznia
św. Romualda – św. Brunonie Bonifacym z Kwerfurtu (ok. 974–1009)23, a popularne
były oba imiona, pod jakimi był znany24. Imię Brunona nadano pięciu zakonnikom
(1674–1701, 1717–1720, 1722–1755, 1761–1796, 1761–1810), a Bonifacego – czterem
(1687–1716, 1717–1726, 1727–1753, 1767 – po 1795). Również nieprzypadkowo w korytarzu kościoła pożajskiego namalowany jest cykl składający się z jedenastu fresków
przedstawiających historię misji i początek kultu św. Brunona Bonifacego25. W drugim
korytarzu Michelangelo Palloni namalował cykl fresków opowiadających historię życia
innego poprzednika kamedułów w Polsce – arcybiskupa gnieźnieńskiego bł. Bogumiła
z Dobrowa (1135–1204), który pod koniec życia zrzekł się urzędu, wybierając życie
pustelnicze. Postawa, a zatem i imię Bogumiła było dość popularne: nadano je czterem

6. Kopuła kościoła
w Pożajściu,
z freskiem Wszyscy
święci adorują
koronowanie
Najświętszej Marii
Panny przez Trójcę
Świętą, Giovanni
Battista Rossi,
pocz. XVIII w.;
fot. Wojciech Holnicki,
2010

23 Jovaiša 2009, s. 277–288.
24 Collina 1746.
25 Paknys 2009b, s. 233–255.
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kamedułom (1663–1703, 1710 – przed 1735, 1735–1761, 1761–1794). Fakt ten ponownie
dowodzi, że zakonnicy czcili pamięć nie tylko świętych oficjalnie zatwierdzonych
przez Stolicę Apostolską (Bogumił został beatyfikowany dopiero w 1925 r.), ale i tych
wszystkich, którzy mogli służyć kamedułom jako budujący przykład.

uwagi końcowe
Dokonawszy przeglądu imion kamedułów prowincji polsko-litewskiej w XVII
i XVIII w., należy zwrócić uwagę na kilka specyficznych cech. Tym, co wyróżniało
kamedułów było odwoływanie się do pustelników wczesnochrześcijańskich i tych
wszystkich, którzy byli przykładem dla św. Benedykta z Nursji i św. Romualda. Pośród
imion kamedulskich widzimy nie tylko imiona postaci dla nich kluczowych – prawodawcy i założyciela zakonu (św.św. Benedykt z Nursji, Romuald, Paweł Giustiniani),
ale również ich uczniów (św.św. Placyd, Maur, Piotr Damiani, Piotr Oroseolo, Jan
Gwalbert). Kameduli chętnie czerpali też z ogromnego zasobu świętych związanych
z tradycją benedyktyńską (św.św. Wilhelm, Robert, Alberyk, Bernard). Cechą szczególną natomiast prowincji polsko-litewskiej na tle kongregacji Monte Corona są imiona
świętych popularnych w Rzeczypospolitej (św.św. Florian, Wojciech, Jacek, Stanisław,
Wacław). Równie często nadawano zakonnikom imiona związane z najstarszą tradycją
kamedulską i benedyktyńską w Polsce i na Litwie. Tak było przede wszystkim ze św.
Brunonem z Kwerfurtu czy Pięcioma Braćmi Męczennikami (Jan, Benedykt, Izaak,
Mateusz, Krystyn) oraz osobami z nimi związanymi (Barnaba, Andrzej, Justyn). Nie
można pominąć także bł. Bogumiła z Dobrowa.
I na koniec jeszcze jedna refleksja. Około połowy XVIII w. w kopule kościoła
pożajskiego został namalowany fresk ukazujący koronację Maryi w obecności świętych, wśród których widzimy najpopularniejszych świętych Kościoła, patronów
Rzeczypospolitej, kamedułów i benedyktynów (il. 6). W klasztorze mieszkali zakonnicy
mający ich za patronów. Dekoracja ta była więc najlepszym miejscem na zrozumienie
niezwykłego powiązania mnichem z jego świętym opiekunem.

Monastic Names of the Camaldolites
in the Polish-Lithuanian Province
in the 17th–18th Centuries

I

n the Camaldolese Order, as in many other religious orders, upon entrance to the novitiate, a person customarily received a new name, which signified a new beginning in the monastic life. The
monks assumed a new monastic name, and from that time on the old one was practically never used.
This is the reason why we often know little about the persons under their original names. Monastic
names of fathers and brothers were selected in such a way as not to create more than one father and
one brother under the care of the same patron saint. Only after the monk’s death his name was given
to a new novice.
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In the Camaldolese provinces there was usually one novitiate, where the candidates had a time to
familiarise with the order’s rule and grow deeper into the community life, then to study and finally
take eternal vows. The first Camaldolese novitiate in the Polish and Lithuanian lands was established
in Bielany near Cracow, but later on, on the demand of the founedr of Pažaislis (Polish: Pożajście)
monastery near Kaunas in Lithuania, such a novitiate was organised also at Pažaislis. In this way it was
possible to enter the Camaldolese Order in the Polish-Lithuanian province through the two novitiates.
Throughout the whole span of the 17th and 18th centuries in Cracow novitiate ca. the vows were taken
by ca. three hundred fathers and little over one hundred brothers. At Pažaislis, between 1671 and 1799
almost one hundred fathers and over fifty brothers were professed.
After looking at the names of the Camaldolites in the Polish-Lithuanian province in the 17th and
18th century, a number of points can be highlighted. There were, of course, some names wich were
common to the whole Catholic Church throughout the world (names of the apostles, Evangelists,
archangels etc.) and it would be difficult to see any specificity here. But there were some names characteristic of the Camaldolese community. It is obvious to say that the name was given with an individual
patron saint in mind, and this makes it possible to see the popularity of the cults of different saints.
There were, in the Polish-Lithuanian province, names popular in the whole Camaldolese Order of
the Congregation of Monte Corona. Those included the first holy hermits, whose example was followed by St Benedict and St Romulad; thus, it was quite often that the monks were called Anthony,
Macarius, Onuphrius, Paul, Simon, Abraham, Jerome, Pachomius, Hilary. Also later saints were popular among the Camaldolites, those who rejected high offices and went to live in seclusion, as Leonard,
St Silvestre Gozzolini or Gniezno archbishop BL Bogumil. There were among Camaldolese names
not only those of the most popular and venerated founders of the order and the rule (St Benedict,
St Romuald, St Paul Giustiniani), but also their disciples (St Placidus, St Maurus, St Peter Damian,
St Pietro Orseolo, St John Gualbert). A bit less popular were the names of other saint Camaldolese
and Benedictine monks, also of those who initially belonged to the Benedictines but later established
their own orders (St Wilhelm, St Robert, St Alberic, St Bernard). But there were also saints’ names
which were characteristic of the Polish and Lithuanian lands. This group includes the most popular
saints in the country: St Florian, St Wojciech (Adalbert), St Jacek (Hyacinth), St Stanisław (Stanislaus),
St Wacław (Vaclav or Wenceslas) and others, whose names were given to novices. Quite popular were
the names of the saints who preached St Romuald’s teachings before the foundation of the Camaldolese
Order in Poland, such as St Brunon of Querfurt; highly popular were also names of the Five Martyred
Polish Brothers (John, Benedict, Isaac, Mathew, Christian), and others saints associated with them
(Barnaba, Andrew, Justin). This clearly evidences the local character of Camaldolites’ names in the
Polish-Lithuanian province.
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Ochrona krajobrazu kulturowego
założeń kamedulskich
i pokamedulskich w Polsce.
Przegląd zagadnień i zagrożeń*
maciej czekaj-słowikowski
Kraków

P

roblematyka ochrony dziedzictwa kamedulskiego polega w szczególności na
pozostawieniu bogatej spuścizny materialnej w zakresie architektury, wyposażenia
świątyń i klasztorów oraz szczątków pierwotnych księgozbiorów. Niebagatelne znaczenie ma także dziedzictwo niematerialne, do którego należą m.in. legendy, w jakie
obrosły eremy. Waga klasztorów kamedulskich z terenu dawnej Rzeczypospolitej
wiąże się z wyjątkowym – na tle europejskiego budownictwa zakonnego – zaawansowaniem rozwiązań architektonicznych oraz niezwykłością wystroju i wyposażenia.
Warto podkreślić, że to dzięki Mikołajowi Wolskiemu – pierwszemu fundatorowi
kamedułów w Polsce w 1628 r. – cesarz Fryderyk II zdecydował się na założenie eremu
w Kahlenbergu pod Wiedniem.
Charakterystycznym wyróżnikiem założeń kamedulskich w Polsce jest nie tylko
osiowy układ przestrzeni zabudowań, lecz także – powtarzany za europejskimi rozwiązaniami wynikającymi z reguły – sytuowanie klasztorów na terenach niedostępnych, najczęściej na wzgórzu w pobliżu zbiornika wody. Niewątpliwie ta specyfika,
wynikająca wprost z zaleceń św. Romualda, powinna być dostrzegana w obecnych
czasach i uwzględniana w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Intensywna rozbudowa miast (Kraków, Warszawa), z którą wiąże się poszukiwanie
przez deweloperów i osoby prywatne atrakcyjnych terenów zielonych o wyjątkowych walorach przyrodniczych stanowią zagrożenie dla świadomie ukształtowanego
krajobrazu kamedulskich pustelni. W tym kontekście warto podkreślić, iż pierwotny
toskański erem w Camaldoli znajduje się na terenie parku narodowego, a więc podlega
ścisłej ochronie nie tylko zabytkowej, ale i przyrodniczej.
* Niniejszy artykuł jest rozwinięciem rozdziału pracy magisterskiej „Artystyczne i duchowe dziedzictwo
kamedulskie w Polsce. Problemy badań, ochrony i udostępniania”, napisanej pod kierunkiem prof. dra
hab. Piotra Krasnego w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
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krajobraz i przyroda
Kameduli rozumieli naturę w dwojaki sposób. Z jednej strony była dla nich źródłem
pożywienia i utrzymania (ogrody i sady), a z drugiej – pozwalała im na odosobnienie. Eremici korzystali także z terenów znajdujących się poza ścisłą klauzurą, bowiem
sąsiadujące z eremami lasy były dla nich nie tylko zapleczem do pozyskiwania drewna,
ale także okolicą do pieszych, religijno-rekreacyjnych wędrówek, m.in. w dniu św.
Marcina (11 listopada)1. Warto podkreślić, że w rozumieniu nowożytnej Europy las był
archetypem pustyni, co ilustrują choćby ryciny Jana Sadelera. Pustelnicy zazwyczaj
prezentowani są na tle niezwykle bujnej roślinności, często uzupełnionej przedstawieniami dzikich zwierząt2.
O randze środowiska naturalnego w kontekście duchowości kamedulskiej świadczyć może fakt wznowienia w 2012 r. przez włoskie Ministerstwo Rolnictwa, Żywności
i Leśnictwa wydawnictwa Nuovo atlante storico geografico camaldolese3, w którym w podtytule sygnalizuje się związek tysiącletniej duchowości kamedulskiej z zarządzaniem
zasobami naturalnymi4 (il. 1).
W Polsce kształtowany w sposób świadomy krajobraz kulturowy pustelni
kamedulskich zachował się w miarę dobrze w dwóch funkcjonujących eremach, co
1. Erem w Camaldoli
na tle Parku
Narodowego Foreste
Casentinesi Monte
Falterona e Campigna;
fot. M. CzekajSłowikowski, wrzesień
2014
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1 Florkowska, Florkowski 2010, s. 16.
2 Zob. ryciny w artykule Chistine Moisan-Jablonski, które stały się podstawą dekoracji stall w Rytwianach.
3 Nuovo Atalante 2012.
4 Pełny tytuł brzmi: Nuovo atlante storico geografico camaldolese. 1000 anni di storia tra spiritualità e gestione delle risorse naturali,
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jest zasługą stałej opieki zakonników. Na
Bielanach, obecnie stanowiących część
Krakowa, troska o ochronę niezwykłej otuliny
leśnej eremu została ujęta w ramy instytucjonalne dość wcześnie, a samo postrzeganie
terenów wokół eremu jako miejsca rekreacji
sięga jeszcze czasów staropolskich. Za sprawą
tej tradycji oraz w dowód wysokiej oceny
walorów przyrodniczych przylegającego do
klasztoru Lasu Wolskiego (ok. 422 ha) w 1917
r. miasto Kraków z pomocą funduszy z Kasy
Oszczędności wykupiło ten teren. Obecnie
konwent kamedulski, który jako jedyny
w Rzeczypospolitej nie uległ kasacie, wraz z ogrodem jest chroniony w ramach wpisu 2. Widok na Las
z południowej
do rejestru zabytków. Dokonano tego jeszcze 7 lutego 1935 r., a po wojnie wpis Wolski
wieży kościoła
uaktualniono 30 stycznia 1973 r. Jest to jednak ochrona samego założenia klasztor- na Bielanach;
nego, a więc zabezpieczeniu nie podlega charakterystyczny krajobraz Srebrnej Góry. fot. M. CzekajSłowikowski,
Ten pozostawał pod ochroną w ramach utworzonego w latach 1980–1982 w obrębie marzec 2015
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych,
w skład którego wchodził Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy. Od 30 stycznia
2009 r. Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych wraz z dwoma innymi parkami
funkcjonuje jako Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
Obejmuje on Pasmo Sowińca z jego najwyższą częścią porośniętą Lasem Wolskim,
będącym jednym z największych w Polsce miejskich parków leśnych. Obszar ten, ujęty
w ogólnomiejskich planach zagospodarowania przestrzennego z 1994 r., nie zatracił
swojego naturalnego charakteru, będąc ostoją leśnej roślinności na terenie miasta (il. 2).
Kult pięciu braci męczenników wiązał się z reaktywacją w 1937 r. klasztoru
w podkonińskim Bieniszewie, gdzie po II wojnie światowej odbudowano domki
eremickie. „Leśni bracia”, jak pobłażliwie nazywany jest ten konwent, mają zagwarantowaną ochronę krajobrazu dzięki znacznemu oddaleniu od najbliższej miejscowości
– Kazimierza Biskupiego, a także dzięki mało eksponowanemu usytuowaniu, ukrytemu wśród drzew gęstego lasu. Co więcej, pustelnia znajduje się w obrębie Puszczy
Bieniszewskiej, podlegającej ochronie w ramach programu „Natura 2000” i sąsiaduje
z wyodrębnionym w na jej terenie rezerwatem przyrody Mielno.
Kasaty zgromadzeń kamedulskich w XIX w. nie tylko oznaczały kres duchowości
eremickiej danego miejsca, ale także przyniosły degradację specyficznie ukształtowanego krajobrazu5. Proces ten jednak nie wszędzie przebiegał z jednakowym natężeniem
5 Na marginesie podajmy informacje o Pożajściu i o Szańcu. Zupełniej i nieodwracalnej degradacji uległ
pierwotny krajobraz klasztoru pożajskiego. Otaczająca sceneria została całkowicie przekształcona w wyniku budowy elektrowni wodnej u ujścia Niemna, gdy w czerwcu 1959 r. w bezpośrednim sąsiedztwie
eremu utworzono zbiornik retencyjny. Sztuczne jezioro zalało dawny cmentarz kamedulski i drewniany
kościół parafialny pw. św. Anny. Wygląd najkrócej funkcjonującego eremu w Szańcu można obecnie
zrekonstruować jedynie na podstawie opisów Ludwika Zarewicza oraz materiałów archiwalnych z podkrakowskich Bielan, gdyż nie zachowały się przekazy ikonograficzne ilustrujące „Eremus Marchionalis”.
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– niemal niezauważalny był w eremitoriach znacznie oddalonych od miast, niejako
chronionych przez dziką przyrodę. Dzięki temu, mimo degradacji substancji zabytkowej konwentów na Wigrach i w Rytwianach, ich charakterystyczne usytuowanie jest
czytelne również współcześnie.
Zgromadzenie w Wigrach zostało wzniesione na wyspie, w sąsiedztwie puszczy,
jezior i torfowisk, co stanowiło o niezwykłej malowniczości ekspozycji zabudowań,
a jednocześnie chroniło konwent przed niekontrolowanymi ingerencjami. Obecnie
pozostałości eremu znajdują się na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.
Podobnie oddalony od najbliższych zabudowań był erem w Rytwianach, choć nie
zachowały się charakterystyczne dla zgromadzenia domki pustelnicze. Warto zaznaczyć, że w bezpośrednim sąsiedztwie założenia przetrwała otulina leśna, stanowiąca
zespół przyrodniczo-krajobrazowy Rytwiany, a nieopodal znajduje się ponad stupięćdziesięcioletni Dąb Trzybartek uznany za pomnik przyrody oraz ścieżka edukacyjna.
Najbardziej widoczne są przekształcenia w krajobrazie pustelni adaptowanych dla
potrzeb innych zgromadzeń. Niechlubnym modelowym przykładem tego zjawiska
jest królewski erem na warszawskich Bielanach (il. 3–4). Upadek konwentu zapoczątkował zaborca pruski, dokonując w 1796 r. konfiskaty dóbr z wyjątkiem terenów
przyklasztornych. Ratunkiem dla zgromadzenia były odpusty w okresie Zielonych
Świątek. Zakorzenione silnie w tradycji mieszkańców Warszawy festyny na Bielanach
połączone były z odwiedzinami świątyni kamedulskiej w celu obejrzenia pamiątek
o wymowie narodowej i historycznej. Ze względu na wzmożony ruch w latach
trzydziestych XIX w. wybrukowano główne trakty dojazdowe do eremu od strony
północnej, a więc trakt zakroczymski i tzw. dolną drogę. Zadbano również o ujęcie
wody dla podróżujących, obmurowując stare źródło wody pitnej6. Nieco wcześniej,
w latach 1832–1834, wybudowano w pobliżu Bielan Cytadelę, natomiast w drugiej
połowie stulecia, w latach 1873–1875, klasztor został odcięty od Warszawy za sprawą
budowy kolei obwodowej7.
Degradacja samego klasztoru następowała od końca XIX w., kiedy foresterium zajęło
wojsko rosyjskie. Inwalidzi wojenni mieszkali także w domkach eremickich, a likwidacja obozu wojskowego nastąpiła dopiero po II wojnie światowej. Równocześnie, w 1912
r. erem został przejęty przez księży marianów, organizujących w kamedulskiej pustelni
edukację gimnazjalną. Od 1923 r. marianie stali się opiekunami również kościoła, którego fasadę odnowili8.
Z chwilą przejęcia całości terenu po konwencie kamedulskim zakonnicy postanowili uczynić to miejsce główną siedzibą zgromadzenia w Polsce. Ambitny plan realizowano przede wszystkim poprzez wzniesienie przed fasadą kościoła gmachu nowego
Jedyną materialną pozostałością w miejscu fundacji jest skromna, czworoboczna kaplica kryta dwuspadowym dachem, zbudowana z drewna pozostałego po rozbiórce eremu; Paknys 2005, s. 139; Żmudziński
2009, s. 18.
6 Projekt zdroju wykonał Henryk Marconi, a pracę wykonał Instytut Agronomiczny na Marymoncie
w 1835 r.; Brykowska 1982a, s. 118.
7 Sadowa 2003, s. 3.
8 Witkowski 2001, s. 199–200.
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gimnazjum, wcielającego w swoją strukturę
dawne kamedulskie foresterium. Nadbudowa, prowadzona w porozumieniu z Komisją Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami Przeszłości, trwała tylko
rok, co w obliczu olbrzymiej skali powstałego
obiektu oraz równoczesnej budowy zupełnie
nowej infirmerii zaważyło na przesunięciu akcentów architektonicznych. Trzeba zaznaczyć, że
w przypadku wybudowanego wówczas folwarku
przesłaniającego widok kościoła księża zlekceważyli negatywną opinię władz konserwatorskich.
Degradację krajobrazu w niewielkim tylko stopniu
zrekompensował remont eremitorium i kościoła,
w którym nad zakrystią utworzono muzeum
poświęcone pamięci o kamedułach (ekspozycja
m.in. zbioru inkunabułów z dawnej biblioteki).
Największe straty pierwotnej tkanki zabytkowej na warszawskich Bielanach notuje się od
samego początku II wojny światowej. Już we
wrześniu 1939 r. spłonął dach kościoła i wieże
z dzwonami oraz zawaliła się część sklepień.
W 1942 r. przeprowadzono inwentaryzację
pomiarową świątyni i ocalałego wystroju oraz
wykonano – pod kierunkiem architekta Brunona Zborowskiego – prace zabezpieczające, w których uczestniczyli księża. Zabytki ruchome, w tym zbiory biblioteczne, były
gromadzone przez ks. Józefa Jarzębskiego; część z nich, jak podaje autorka monografii
kościoła na Bielanach Maria Brykowska, została przewieziona do Londynu9.
W latach powojennych ujawniła się ogromna skala zniszczeń, w szczególności
spowodowanych przez pożar z 1944 r. wywołany przez hitlerowców w kościele i zabudowaniach księży marianów. Zawiązano Komitet Odbudowy Zabytków Bielańskich,
który w latach 1952–1954 nadzorował prace remontowe. Odrestaurowano wnętrze
kościoła, a we wnęce ołtarza głównego, w miejsce zniszczonej rzeźby ustawiono
nową figurę maryjną, wykonaną w 1948 r. na wzór pierwotnej przez Zofię KamińskąTrzcińską. Przywrócono pierwotny kształt dachom, a także zrekonstruowano hełmy
wież, które pokryto blachą cynkową. Odnowione ściany zabezpieczono nowymi
kamiennymi cokołami10.
W takim stanie kościół wraz z eremitorium oraz budynkami przekształconymi
przez marianów przejęły w 1954 r. władze Akademii Teologii Katolickiej. W 1974 r.
w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego „Stolica” powstała koncepcja
uporządkowania zespołu kamedułów na Bielanach w ramach projektu dotyczącego
otoczenia Wisłostrady.
9 Brykowska 1982a, s. 131.
10 Sadowa 2003, s. 3.

3. Zabudowa
Uniwersytetu
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
w miejscu dawnego
zgromadzenia
kamedulskiego.
Na osi dawnego eremu
widoczne wieże
kościoła oraz
zwieńczenie fasady;
fot. M. CzekajSłowikowski, styczeń
2015
4. Domki eremitów
i zabudowania po
zakonie marianów
zaadaptowane na
potrzeby UKSW,
fot. A. S. Czyż
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Wśród licznych uchybień w zagospodarowaniu terenu zwrócono wówczas uwagę
na obsadzenie roślinności wokół kościoła, nieharmonizujące z historycznym założeniem. Dodatkowo wykazano, że pokrycia dachowe eremów wykonane z blachy i papy
zamiast dachówki nie są właściwe, a także zwrócono uwagę na liczne różnice między domkami, w tym na różną liczbę kominów (jeden lub dwa), kształty okien oraz
materiały użyte przy rzeźbionych drzwiach. Postulowano obszerniejszą inwentaryzację
tych rozbieżności. Wykazano także, że układ dróg i część przegród nie odpowiada
historycznemu założeniu11.
Planowana rewaloryzacja zakładała nie tylko odbudowę i rekonstrukcję zabudowy
kamedulskiej, ale także odnowienie czterech historycznie występujących stawów, ujętych w zapisie fundacyjnym pustelni. W dokumentacji tej zawarto również słuszną,
a respektowaną obecnie decyzję o jednym trakcie komunikacyjnym z Warszawą od
ul. Dewajtis, a także ograniczono infrastrukturę turystyczną do ław z pni drzewnych12.
W latach 1979–1986 z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęto
budowę nowego gmachu warszawskiego Wyższego Metropolitalnego Seminarium
Duchownego według projektu Leszka Klajnerta. W tym celu rozebrano budynek
gimnazjum mariańskiego, a także dawnego foresterium. Pozostałością po marianach jest
zaadoptowany dla potrzeb utworzonego w 1999 r. Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego dawny Dom Zgromadzenia. Budynek ten, wzniesiony w drugiej połowie lat trzydziestych XX w., w swojej strukturze zawierał mury dwóch kamedulskich
oficyn gospodarczych. W trakcie dobudowy nowego zespołu gmachów UKSW część
wschodnia dawnej oficyny gospodarczej została za zgodą konserwatora rozebrana.
Zachowano jednak sklepienia w niskim parterze drugiej oficyny oraz mury oficyny
kuchennej, które wykorzystano w powstałym w 1999 r. obiekcie13. Tym samym
w gmachu rektoratu UKSW połączono w formie spoliów pozostałości po dwóch
bielańskich zgromadzeniach. Dla potrzeb uczelni utworzono dwa naziemne parkingi,
w tym jeden dwupoziomowy. Zabiegiem ważnym w kontekście ochrony krajobrazu
pustelni była adaptacja zachowanych oryginalnych domków pustelniczych do różnorodnych potrzeb administracji UKSW. Odseparowany drogą asfaltową od zabudowań
Góry Królewskiej Las Bielański podlega równocześnie ochronie przyrody w ramach
rezerwatu.

zagrożenia: kraków, rytwiany i wigry
W Krakowie, z chwilą rezygnacji w 2002 r. z lokalnych planów zagospodarowania
przestrzennego, zrodziła się obawa o dalsze funkcjonowanie enklawy krajobrazowej
Srebrnej Góry ze względu na wzmożoną presję inwestycyjną spowodowaną ciągłym
wzrostem liczby mieszkańców Krakowa i poszukiwaniem działek budowlanych w dalszej odległości od ścisłego centrum. Presję tę potęguje duże zanieczyszczenie powietrza
11 Matuszewska 1974, s. 2.
12 Ibidem, s. 4.
13 Śliwińska 2012.
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w obszarze gęstej zabudowy miasta14. Od czasu powstania pustelni w XVII w. zabudowa na tyle zbliżyła się do eremu kamedulskiego, że zgromadzenie zaczęło wysyłać
kandydatów do nowicjatu do Bieniszewa, gdzie erem znajduje się pośrodku gęstego
lasu i ma dużo bardziej kameralny charakter, sprzyjający kontemplacji (il. 5).
W 2005 r. opracowano „Studium konserwatorsko-krajobrazowe Srebrnej Góry
w Krakowie”, poświęcone ochronie krajobrazu kulturowego pustelni bielańskiej15.
Temat ten ujęto interdyscyplinarnie, tak iż na całość składała się zarówno część
historyczna autorstwa Romana Marcinka, jak i studia widokowe Urszuli ForczekBrataniec, a także aspekt przyrodniczy opracowany przez powołanego przez wojewodę
małopolskiego biegłego Zbigniewa Myczkowskiego, który równocześnie pełnił
funkcję rzeczoznawcy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w zakresie ochrony
i rewaloryzacji architektury. Inicjatorką opracowania była historyk sztuki, konserwator
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Genowefa Zań-Ograbek.
Już na wstępie opracowania zaznaczono, że „Kompleks historyczno-kulturowo-krajobrazowy Srebrnej Góry stanowi jeden z najciekawszych fenomenów w panoramach miast polskich, a nawet europejskich”16. Podkreślono jego usytuowanie na lewym

5. Widok w kierunku

Eremus Montis
Argentini po prawej
stronie Wisły, po lewej
fragment winnicy
„Srebrna Góra”;
fot. M. CzekajSłowikowski,
maj 2016

14 Zob. Zachariasz 2008.
15 Warto podkreślić, że nie jest to pierwsze opracowanie, w którym dostrzeżono fenomen przyrodniczy
kamedulskiej pustelni. W 1991 r. zagadnieniem włączenia inwentaryzacji przyrodniczej do dokumentacji
ewidencyjnej w ramach „Katalogu Zabytkowych Założeń Zielonych Miasta Krakowa”, w których ujęto
nie tylko Bielany, ale także ogrody kamedułów, zajął się Zbigniew Myczkowski. Jego ustalenia zostały
zweryfikowane w opracowaniu z 2005 r.; Myczkowski 1991.
16 Marcinek, Forczek-Brataniec, Myczkowski 2005, s. 3.
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brzegu Wisły w obrębie jej przełomu na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
(Brama Krakowska), gdzie założenie eremickie stanowi dominantę widoczną z odległości ponad 20 km. W kolejnej części opracowania podniesiono wyjątkowość jednofazowego założenia z pierwej połowy XVII w., która obejmuje zarówno elementy
architektoniczne, jak i ogrody. Wśród zagrożeń dla ekspozycji wymieniono także
procesy naturalne wynikające ze stałego przyrostu drzew w Lesie Wolskim.
Srebrna Góra znajduje się w południowo-wschodniej części Pasma Sowińca i jest
jedynie 32 m niższa (326 m n.p.m.) od najwyższego wzniesienia – Sowińca (358 m
n.p.m.), na którym usypano kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mimo tak sprzyjających warunków przyrodniczej ochrony Srebrnej Góry, nieuniknione wydaje się
objęcie nią tego konkretnego obszaru poprzez utworzenie parku kulturowego lub
poszerzenie wpisu założenia kamedulskiego do rejestru zabytków o otoczenie Srebrnej
Góry. Doszło już bowiem do zaburzenia harmonii krajobrazu przez rozbudowę prywatnych posesji, m.in. przy ul. Orlej. Dodatkowym zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego jest presja inwestycyjna,
nasilona zniesieniem dotychczasowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta.
W 2006 r. dyrektor ówczesnego Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji
Zabytków w Krakowie (obecnie Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie) Andrzej Siwek opracował wraz z zespołem „Plan Ochrony
Zwierzynieckiego Parku Kulturowego”, obejmujący również Srebrną Górę razem
z przestrzenią widokową17. Pozytywna opinia Wydziału Architektury i Dziedzictwa
Narodowego w Krakowie zaowocowała uchwałą o Zwierzynieckim Parku Kulturowym18. Park kulturowy spotkał się jednak z silnymi protestami społecznymi, wynikającymi głównie z obaw właścicieli o prawa do inwestowania na terenie planowanego
parku, w szczególności zakazu zabudowy, co pociągnęłoby spadek wartości ziemi, jak
ujęto to w skardze do sądu administracyjnego, który w maju 2007 r. uchylił uchwałę19.
Drugi postulat konserwatorski z 2005 r., dotyczący opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, doczekał się realizacji przez Urząd Miasta Krakowa dopiero
pięć lat później. Wydaje się zatem, że obecnie, gdy istnieje plan zagospodarowania
przestrzennego miasta, niezwykły krajobraz stanowiący o wyjątkowości założenia
kamedulskiego na krakowskich Bielanach nie jest zagrożony. Plan ten bowiem
zarówno hamuje zapędy inwestorskie, narzucając kontrolę nad rozwojem realizowanych tu inwestycji, jak i pozwala zakazać prowadzenia działalności rolniczej, jaką jest
niewątpliwie działalność dzierżawcy łąk kamedulskich, Winnicy Srebrnej Góry.
W lipcu 2014 r. został opracowany „Wielobranżowy projekt budowlany rewitalizacji zabudowań gospodarczych pustelni O.O. Kamedułów na Bielanach dla potrzeb
produkcji wina gronowego”20. Według oficjalnych zapewnień właściciele Winnicy
Srebrna Góra nawiązują do długiej, sięgającej X w. historii krakowskich upraw
17 Siwek, Myczkowski 2006.
18 Uchwała Rady Miasta Krakowa nr CXIV/1174/06 z dn. 5 VII 2006.
19 Zob. „Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Kraków na lata 2010–2014”, s. 58.
20 Chowaniec, Chowaniec 2014.
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winorośli, w tym szczególnie do
tradycji produkcji win klasztornych.
Utworzona przez nich plantacja winorośli na obszarze 12 ha jest drugą co do
wielkości w Polsce. Co ważne w kontekście ochrony dziedzictwa materialnego kamedułów, do produkcji wina
adaptuje się zabytkowe, a nieużywane
już pomieszczenia gospodarcze, jak
obora czy stolarnia i drewutnia (il.
6). W ramach projektu przewidziano
dobudowę klatki schodowej przy
oborze oraz przystosowanie budynku
drewutni przeprowadzone na podstawie przekazów źródeł archiwalnych
i w konsultacji z miejskim konserwatorem zabytków. Obszerna piwnica do składowania beczek, która ma powstać pod drewutnią i stolarnią, odpowiada również obrysowi
budynku znanemu z ikonografii. Projekt przewiduje także ochronę przed uciążliwościami remontowymi w postaci hałasu czy wibracji powodowanych pracą urządzeń.
Pozostaje mieć nadzieję, że ambitny plan, biorący w ochronę zabytkową strukturę
pustelni na Srebrnej Górze, zostanie zrealizowany bez uchybień. Warto zastanowić się
jednak nad słusznością tej inwestycji, która w ewidentny sposób nie tylko przekształca
krajobraz kamedulskich łąk, ale także w bezpośredni sposób wkracza w regułę zgromadzenia, gdyż budynki przeznaczone na potrzeby produkcji wina znajdują się w obrębie
klauzury21. Sama uprawa winorośli na przemysłową skalę w obrębie eremu nie jest
nowością, o czym można przekonać się w Monte Corona, gdzie zgromadzenie czerpie
korzyści z dzierżawy terenu znajdującego się poniżej zabudowań eremickich. Znaczny
spadek terenu w tym miejscu gwarantuje jednak izolację od eremitorium (il. 7).
Pustelnią pokamedulską w Rytwianach zarządza Diecezjalny Ośrodek Kultury
i Edukacji „Źródło”22, który stopniowo dostosowuje pozostałości zabudowań pokamedulskich oraz ich otoczenie do potrzeb ruchu religijno-turystycznego, wystawiając
m.in. Golgotę, która wcześniej nie istniała w obrębie klasztoru. W pustelni Złotego
Lasu planuje się odbudowę domków eremickich, jednak ze względu na dość nikłe
ślady ikonograficzne zabieg ten powinien wywoływać podobne kontrowersje, jak
kreacyjna rekonstrukcja w Wigrach. W 2001 r. Maria Brykowska oceniła stan techniczny zabudowań i wnętrz jako zły i wymagający pilnych prac konserwatorskich23.
Badaczka zauważyła, że dawne założenie kamedulskie stopniowo ulega zniszczeniu

6. Budynek dawnej
obory oraz drewutni
na Bielanach
krakowskich,
adoptowany na
potrzeby winnicy;
widok z wieży
południowej kościoła;
fot. M. CzekajSłowikowski,
marzec 2015

21 Przeor krakowskiego zgromadzenia o. Marek Szeliga uspakaja i przypomina oczywistą prawdę o prowadzeniu od wieków na terenie bielańskich łąk działalności rolniczej, do której można zaliczyć także uprawę
winorośli; rozmowa z ojcem przeorem przeprowadzona przez autora 11 II 2015 r.
22 Ośrodek powstał w czerwcu 2001 r. z inicjatywy biskupa sandomierskiego Wacława Świerzawskiego. Zadaniem instytucji jest przywrócenie zainteresowania, także naukowego, pustelnią rytwiańską.
23 Brykowska 1982b, s. 39.
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7. Erem we Frascati
pod Rzymem,
siedziba kapituły
Monte Corona;
fot. M. CzekajSłowikowski,
marzec 2015

od niemal dwustu lat. Dodatkowo poważne zagrożenie stanowi zawilgocenie terenu
pustelni. Niewątpliwie warta zachowania jest charakterystyczna kompozycja pustelni,
architektura kościoła z wyjątkową dekoracją sztukatorską, snycerską i kamieniarską
oraz częściowo oryginalne wyposażenie: ołtarze, przegroda chórowa, stalle i boazerie
czy kamienny nagrobek Opalińskich. Wartościowe są również detale użytkowe z XVII
i XVIII w. (skrzynie, drzwiczki).
Przed 2011 r. wykonano projekt „Przeszłość dla przyszłości – Galeria Kamedulska
w Pustelni Złotego Lasu”, którego celem była adaptacja pomieszczeń dawnej pustelni
dla potrzeb ekspozycji i przybywających kuracjuszy (leczenie przez ciszę). Inicjatywa
otrzymała dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013. Uwieńczeniem
etapu powstania galerii był koncert dla masowej publiczności, odbywający się na terenie poeremickim. W tym czasie oddano również do użytku kamienną Golgotę. Po 2011
r. renowacji doczekały się elewacje kościoła, których remont planowano od roku 2000.
Mimo braku szczegółowych projektów Maria Brykowska wskazuje na rychłe plany
rekonstrukcyjne pustelni, jak odbudowa eremów wraz z ogródkami czy odtworzenie
murów obwodowych i klauzurowych24 (il. 8). W lipcu 2014 r. przeprowadzono prace
inwentaryzacyjne w celu weryfikacji interpretacji badaczki w sprawie dyspozycji przestrzennej domków eremickich25.
24 Brykowska 2001, s. 58.
25 Rozmowa z panem Jerzym Zubem, kierownikiem Delegatury Konserwatora Wojewódzkiego w Sandomierzu, z 21 VIII 2014 r.
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Zatwierdzony w 2002 r. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Rytwiany”, będący
formą ochrony przyrody, stwarza możliwość zachowania wartości estetycznych
wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego pustelni, która
przyciąga licznych turystów oraz entuzjastów „leczenia przez ciszę”.
Pozostałości pustelni wigierskiej, będące obecnie w znacznej mierze kreacją
konserwatorską, służą do podtrzymywania mitu kamedulskiego dla celów komercyjnych. Dawna pustelnia stała się dziś produktem turystycznym, który, oferując noclegi
w „domkach zamieszkanych niegdyś przez braci kamedulskich”, zabiegi odnowy biologicznej, a także bale, studniówki i bankiety, stoi w sprzeczności z pierwotną duchowością tego miejsca. Eremicka przeszłość traktowana jest jako atrakcyjny dodatek do
szerokiej gamy usługowej (il. 9).
8. Pustelnia
w Rytwianach, teren
po dawnym eremie
kamedulskim;
fot. M. CzekajSłowikowski,
maj 2009

Jednocześnie coraz bardziej widoczna jest postępująca destrukcja zabytkowej tkanki
obiektów wpisanych do rejestru 9 lutego 1979 r. Na mocy „Ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami” opiekę nad zabytkiem sprawuje właściciel. Reprezentant
strony kościelnej proboszcz ks. Dariusz Rogiński wśród najpilniejszych prac wskazuje
naprawę kanalizacji, przeciekających dachów, a także przestarzałej instalacji elektrycznej czy zniszczonych w największym stopniu murów oporowych. Koszt odbudowy
i renowacji kompleksu wycenia na 15 mln zł26.
O pełnej odbudowie pustelni wigierskiej, mimo braku dokładniejszych przekazów
ikonograficznych, zadecydował malowniczy krajobraz. Obecnie poważnym zagrożeniem dla krajobrazu kulturowego tego pokamedulskiego eremu jest działalność
usługowa, której reklamodawcy nie szanują przeszłości miejsca ani sąsiedztwa świątyni.

26 Artykuł w prasie lokalnej z 6 IV 2015 r.: http://www.wspolczesna.pl/.
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9. Odbudowa

eremitorium na Wigrach
z lat 60. XX w., widok
na stronę wschodnią;
fot. M. CzekajSłowikowski,
sierpień 2013

zakończenie
W świetle obowiązującej ustawy o ochronie zabytków krajobraz kulturowy jest zabytkiem nieruchomym ulegającym ciągłym przekształceniom. Ustawa nie chroni jednak
widoku na zabytki, a wprowadzona konwencja krajobrazowa nie jest precyzyjna
w stosunku do obiektów zabytkowych. W takiej sytuacji jedynym skutecznym działaniem byłoby wpisywanie do rejestru wszystkich działek na trasie widokowej zabytku,
co jest oczywiście niemożliwe. Osobną kwestią pozostaje ochrona przyrodnicza, która
obecnie obejmuje również zanieczyszczenie powietrza.
Wykorzystanie środków ochrony przyrody nie jest panaceum na problem degradacji przyrody, bowiem ustanowienie rezerwatu przyrody na terenie Bielan warszawskich
de facto odcięło historycznie kształtowany na potrzeby zgromadzenia las od pierwotnego kamedulskiego kontekstu. W obliczu dość niejednoznacznych kryteriów tworzenie nowych parków krajobrazowych również nie gwarantuje poprawy sytuacji pejzażu
kamedulskiego. Wydaje się, że w dłuższej perspektywie czasowej tylko odpowiednie
działania edukacyjne mogą zabezpieczyć ten świadomie kształtowany wyróżnik
eremickiego charyzmatu, będącego naturalnym elementem krajobrazu kulturowego
Polski. Działalność edukacyjna powinna zmierzać do przekonania społeczeństwa do
tworzenia nowych parków kulturowych, które są jedyną formą obszarowej ochrony
dziedzictwa kulturowego.
Jednym z podstawowych cech krajobrazu kulturowego jest jego różnorodność.
Pejzaż wyrasta ze złożoności społecznej i jest elementem tożsamości miejsca. Zabytek
jako obiekt architektoniczny właściwie nie funkcjonuje bez kontekstu krajobrazowego,
w którym powstał, a nieuniknione w kontekście czasowym przekształcenia mogą zafałszowywać pierwotny charakter historycznego miejsca. Jest to szczególnie widoczne
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w przypadku tak wyróżniających się zabytków, jak eremitoria kamedulskie, które po
kasacie konwentów nie znajdują użytkowników. Obecna aktywność zmierzająca do
ochrony dziedzictwa kamedulskiego na terenie Rzeczypospolitej winna uwzględniać
charakterystyczne dla człowieka potrzeby wycofania i odpoczynku, dla których tereny
pokamedulskie oraz te w bezpośrednim sąsiedztwie obecnie funkcjonujących eremów
stanowią atrakcyjne miejsce. Tylko działania edukacyjne zagwarantują właściwe
korzystanie z dóbr kształtowanych świadomie od kilku stuleci. Postrzegana przez
ludzi przestrzeń krajobrazu kamedulskiego – mimo coraz poważniejszych sygnałów
o schyłku charyzmatu odosobnienia – stanowi ważny element naszej kultury, a w kontekście historycznym – narodowej tożsamości.
Mając świadomość dotychczasowych zniszczeń oraz fragmentaryczność zachowania założeń kamedulskich (prócz krakowskich Bielan), należy podjąć interdyscyplinarne wysiłki zmierzające do opracowania jednolitej formuły ochrony „kamedulskiego
krajobrazu”.

Protection of Cultural Landscape of Camaldolese
and Post-Camaldolese Complexes in Poland.
Survey of Problems and Threats

T

he protection of the Camaldolese heritage in Poland is an area that encompasses an especially
important material inheritance in the fields of architecture, furniture and interior decorations
of churches and monasteries, and what was left of their book collections, as well as their intangible
heritage in the form of legends.
Usually, Camaldolese convents were located in an inaccessible area, most often on a hill in the
vicinity of a big water reservoir. The buildings inside the walled enclosure were thoroughly planned
out, also in relation to the surrounding nature
The protection of the landscape of Camaldolese complexes and their neighbourhood being an
integral part of those complexes has a multifaceted character in Poland. The Camaldolese community
at Bielany near Cracow, functioning without a break from the time of its foundation at the early 17th
century, located on the mountain called Srebrna Góra (Silver Mountain) at the village of Bielany near
Cracow, the part of Sowiniec Mountain Range, is protected, together with the neighbouring Wolski
Forest, both as a natural monument (within the Pogórze Complex of Landscape Parks), and as an
architectural treasure under the relevant regulations of the urban spatial planning, and in addition –
within the initiative of creation of the Zwierzyniecki Cultural Park. At the same time, the Camaldolese
hermitage, following the example of the Monte Corona Congregation in Frascati, rents the land to
cultivate a vineyards and produces wine with the use of the adopted historic farm buildings not used
by the monks anymore, such as cow barn, carpenter’s shop or woodshed.
The landscape of the “Forest Brothers”, as the community at Bieniszewo is called, is protected
mainly due to their remoteness, a long distance from the nearest town, Kazimierz Biskupi, and also
owing to their unexposed location, hidden within the thick woods. What is more, the hermitage is
situated within the boundaries of the Bieniszewska Primeval Forest, included in the network of nature
protection areas under the programme “Natura 2000”, and neighbours on the Mielno Nature Reserve.
Quite differently, however, cultural landscape is treated in the areas of dissolved Camaldolese foundations and in their surroundings. The monastery at Wigry was originally situated on an island in the
lake, in the vicinity of a primeval forest, lakes and marshes, which made it exceptionally picturesque
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and at the same time protected the complex from outsiders. Today, what was left from the Camaldolese
complex is under the protection of the Wigry National Park. The post-war reconstruction of the
hermitage, conducted on the basis of fairly vague iconographical sources, was strongly dependent on
a new programme for the use of the complex, which made a strong impact both on the spatial layout
and cubature of the reconstruction. At present, the old hermitage serves as a touristic attraction, offering not only accommodation at the “hermitage cells formerly inhabited by Camaldolese monks”, but
also wellness treatments, so much contrary to the original spirit of the hermitage, and various balls,
banquets, and other parties. The history of the hermitage is treated as an appealing factor in its broad
array of services.
The Diocesan Culture and Education Centre “Source” at Rytwiany is gradually adopting the
remains of the Calmadolese hermitage to the needs of modern tourism. At the Złoty Las (Golden
Forest) hermitage the reconstruction of hermits’ houses is planned, but due to sparse iconographic
sources this should be viewed with as much (if not more) suspicion as the “creative” reconstruction
at Wigry. It is worthy of notice, however, that in the immediate neighbourhood of the Camaldolese
complex at Rytwiany the forest zone has been preserved, which now forms a nature and landscape
protected area, with an over 150-year old oak tree and an educational trail.
The landscape of the Warsaw Camaldolese hermitage has been much transformed, both by the
interventions of the Marian Fathers, the war destructions, and the developments for the needs of the
Metropolitan Higher Seminary in Warsaw and the Cardinal Wyszyński University in Warsaw.
The original landscape of the Convent at Pažaislis (Polish: Pożajście) has been subject to a complete and irreparable degradation as a result of the construction of hydroelectric power plant, with its
artificial lake that flooded the old Camaldolese cemetery and the ruins of an old church.
Bearing in mind the destruction of the Camaldolese complexes in Poland and the fact that only
fragments of them have survived (apart from the one at Bielany near Cracow), we should undertake
interdisciplinary efforts to develop a coherent formula for the protection of the “Camaldolese landscape” in Poland. Above all, special education activities should be undertaken, aimed at the right
interpretation of knowingly shaped nature which made an integral part of Camaldolese hermitages.
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ANEKSY
Prezentowane poniżej cztery aneksy zawierają materiały archiwalne dotyczące kamedulskiego eremu na warszawskich Bielanach. Są to teksty pisane głównie po łacinie,
w mniejszej części po polsku, czasami z wtrętami w języku włoskim. Autorem wszystkich tłumaczeń jest Tomasz Płóciennik.
Pierwszy z nich, Fundatio religiosorum PP. eremitarum ordinis Camaldulensium sancti
Romualdi in monte Polkowa Gora dicto ad Varsaviam iacente, to dokument fundacyjny
króla Władysława IV z 5 listopada 1639 r. pochodzący z Metryki Koronnej, przechowywanej w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Był znany badaczom
i przytaczany w różnych publikacjach, po raz pierwszy jednak jest publikowany
w całości i w przekładzie na język polski.
Aneks drugi to Liber privilegiorum regiorum ab anno MDCXXXIV ad annum
MDCLXXXVIII ‒ dokument przechowywany w Bibliotece Wróblewskich w Wilnie
(Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka), w zasadzie nieznany polskim
badaczom1. Jest to albo oryginalny dokument z klasztoru warszawskiego, albo jego
odpis. Zawiera, zapewne najważniejsze, przywileje, które tutejsi kameduli otrzymali
w latach 1634‒1688 od króla Władysława IV, jego następcy Jana Kazimierza oraz donatorów świeckich i duchownych. Niektóre z tych przywilejów, jak potwierdzenie fundacji królewskiej z 6 października 1641 r. czy nadanie wsi Żerań i Nieporęt, były znane
badaczom z innych zapisów, choćby w Volumina Legum i Metryce Koronnej. Jednym
z najważniejszych jest dokument prezentowany jako pierwszy: odpis z kapituły generalnej w Monte Corona, pochodzący z maja 1634 r., który mówi o wyrażeniu zgody
kapituły generalnej na ufundowanie przez Władysława IV eremu w Warszawie. Jest
to najstarszy dokument potwierdzający ideę króla. Na uwagę zasługuje także przywilej
króla Jana Kazimierza z 20 marca 1649 r. potwierdzający przywilej poprzednika i określający cel fundacji. Cenne dla badaczy są także dokumenty pokazujące koleje fundacji
różnych osobistości ówczesnej Rzeczypospolitej.
Dwa kolejne aneksy prezentują dokumenty pochodzące z jednego źródła i do
tej pory praktycznie nieznane. To: Acta capituli conventualis eremi Varsoviensis ab anno
(Domini) MDCCXV oraz Acta capituli generalis eremitarum Camaldulensium Montis
Coronae pro eremo Varsoviensi ab anno (Domini) MDCCXXX. Według informacji
prof. Rafała Witkowskiego zostały kilka lat temu odnalezione w archiwum eremu
kamedulskiego w Bieniszewie i za zgodą o. przeora Ambrożego fotokopie cyfrowe
tych dokumentów wykonał dr Jerzy Łojko. Ostatnio zostały przekazane do Biblioteki

1 O jego istnieniu poinformował mnie w listopadzie 2014 r. prof. dr hab. Rafał Witkowski. Panu dr. Mindaugasowi Paknysowi z Wilna dziękuję za wykonanie na moją prośbę skanów tego dokumentu.
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Uniwersytetu Jagiellońskiego i dotychczas nie są opracowane2. Te akta kapituł generalnych i akta kapituł konwentualnych, spisane w dwóch małych poszytach, stanowią
obecnie nieocenione źródło do dziejów warszawskiego eremu. Znajdują się w nich
nieznane informacje o licznych nieruchomościach klasztoru i ich obsłudze, pożytkach;
o zamierzeniach budowlanych i o problemach z ich realizacją; o darowiznach, utraconych szansach na budowę kościoła i powtarzających się próbach jego ukończenia;
wreszcie o zasadniczym wsparciu finansowym ze strony eremu wigierskiego, co
umożliwiło ukończenie budowy kościoła w 1762 r. Dzięki tym informacjom możliwe
było uściślenie ‒ dyskutowanego przez badaczy od lat ‒ czasu wzniesienia korpusu
głównego i fasady, co znalazło swoje odzwierciedlenie już w niniejszym tomie
(artykuł Piotra Ługowskiego), czy też określenie czasu powstania ołtarzy w transepcie (artykuł Jakuba Sity). Dokumenty te są także źródłem informacji innego rodzaju.
Oprócz znaczących dla nas, historyków sztuki, wiadomości o działalności budowlanej
i inwestycyjnej kamedułów obejmującej erem i inne nieruchomości zakonu, na przykład młyn, browar czy kamienice w Warszawie, zawierają wiele zapisów mówiących
o życiu w eremie, sprawach porządkowych i problemach obyczajowych. Popularność
tego miejsca wśród mieszkańców stolicy wraz z bliskim sąsiedztwem tak dużego miasta
niosły pokusy prowadzące do naruszania reguł zakonnych. To także ważne źródło
badawcze.
Ze względu na nieocenioną wartość naukową tych źródeł zadecydowałem
o zamieszczeniu najważniejszych ich fragmentów wraz z przekładem na język polski.
Karol Guttmejer

2 Fotokopie tych dokumentów zawdzięczam uprzejmości dr. Mindugasa Paknysa z Wilna, który otrzymał
je od prof. Rafała Witkowskiego.
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Przywilej fundacyjny króla Władysława IV dla kamedułów
z dnia 5 listopada 1639 r. dla kamedułów.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Metryka Koronna 186, k. k. 61 v., k. 62 r.
Opracowanie i tłumaczenie na język polski Tomasz Płóciennik
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[k. 61 v.] Fundatio religiosorum PP. eremitarum
ordinis Camaldulensium sancti Romualdi in monte
Polkowa Gora dicto ad Varsaviam iacente

Fundacja pobożnych ojców eremitów z zakonu
kamedułów św. Romualda na górze zwanej Pólkową
Górą, leżącej koło Warszawy

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam.
Nos Vladislaus quartus Dei gratia rex Poloniae (...)
significamus praesentibus literis nostris (...). Sanctissimis
divorum praedecessorum exemplis et inprimis
serenissimorum maiorum parentumque nostrorum piis
gestis ac monumentis, tum debito pietatis cultusque
Divini in Regno et dominiis nostris magis ac magis
augendi zelo permoti ac incensi, sed et proprio motu
nostro ac serenissimae Caeciliae Renatae thori
sceptrique nostri sociae charissimae pietate inducti, quo
nobis regnis populisque nostris maior de caelis affulgeat
favor, peculiarem ordinem hoc in loco, ubi crebrius
quam alibi immorari solemus, instituere decrevimus.
Cum ergo a maioribus nostris varia sacerdotum collegia,
complura sanctitatis orthodoxaeque veritatis seminaria
multis in locis erecta amplisque patrimoniis dotata
videamus, aequum fuit, ut pari aemulatione ferventique
Divinae laudis propagandae studio piae sanctaeque
ipsorum munificentiae responderemus. Monent tot
victoriae obtentae et triumphi toties de hostibus faeliciter
reportati, suadet pax, qua propitio Deo Regnum
nostrum effloret, hortantur innumera alia beneficia in
nos et serenissimam consortem nostram caelitus
uber<r>ime effusa, ut dignum sera posteritate grati

W imię Pańskie, amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę. My,
Władysław IV, z Bożej łaski król Polski (...) oznajmiamy
niniejszym naszym pismem (...). Poruszeni i zapaleni
przeświętymi przykładami boskich poprzedników,
a przede wszytkim pobożnymi czynami i dokonaniami
najjaśniejszych naszych przodków i rodziców, a także
należną gorliwością rozwijania w Królestwie i ziemiach
naszych pobożności i Bożego kultu, wreszcie pod
wpływem naszej własnej chęci oraz pobożności
najjaśniejszej Cecylii Renaty, umiłowanej towarzyszki
naszego łoża i tronu, postanowiliśmy, że w tym miejscu,
gdzie zwykliśmy przebywać częściej niż gdzie indziej,
ustanowimy szczególny zakon, aby przez to zajaśniała
nam oraz naszym królestwom i ludom większa łaska
z nieba. Skoro więc widzimy wzniesione w licznych
miejscach przez naszych przodków i uposażone na
rozległych włościach przeróżne kolegia kapłańskie —
niezliczone seminaria świętości i nieskażonej prawdy,
właściwe było, byśmy odpowiedzieli na ich pobożną
i świętą szczodrobliwość z chęcią dorównania im
i niesłabnącą gorliwością rozwijania chwały Bożej.
Upominają nas tak liczne uzyskane zwycięstwa i triumfy
tylekroć odniesione szczęśliwie nad wrogami, doradza
nam pokój, dzięki któremu z Bożej życzliwości Królestwo
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animi relinquamus Divinae Maiestati monumentum. Ac
nobis quidem pacis et prosperitatis tempore Rex Regum,
in cuius manibus cor et voluntas regum sita est, hanc
indidit mentem, ut Regnum et urbes, potissimum vero
Varsaviam, et nostra regia et omnium ordinum Regni
frequenti praesentia conspicuam, sacris novis excubiis
muniamus. Quoniam vero non magis militum bene
instructis arcibus urbes et regna firmantur, quam
claustris religiosorum, qui Divino cultui mancipati piis
exercitiis et supplicationibus a populo ex imbecillitate in
varia prolabente iram Dei avertere et gratiam implorare
contendant. Ideo nos Vladislaus quartus cum
serenissima Caecilia Renata coniuge nostra charissima,
ut gloria Dei maiora in dies sumat incrementa crescente
numero piorum, qui rigido et exemplari vivendi ritu
caeteris | [k. 62 r.] praeluceant, religiosos patres eremitas
ordinis Camaldulensium sancti Romualdi, non
degeneres alumnos, non animo solum ab internis saeculi
curis abdicatos, verum etiam corpore ab externis
civitatum strepitibus semotos christiano affectu regiaque
beneficentia nostra complexi iisdem asceterium sive
eremitorium cum templo ad Varsaviam in monte
Polkowa Gora dicto, ubi silentio contemplationi ieiuniis
aliisque pro instituto suo devotis occupationibus
vacabunt extruendum commoditatibusque eorum hac
ratione prospiciendum esse censuimus. In primis igitur
dictis religiosis patribus Camaldulensibus montem
praedictum Polkowa Gora, qui ab occasu Varsaviam
respicit, cuius montis latitudinem occidentalem indicat
via Niwkowa, villae Młociny contigua, quae inchoative
ab Istula usque ad viam privatam Kielbaśna dictam ad
meridiem protrahitur. Latitudinem orientalem ostendit
vallis, itidem a septemtrione ad eandem viam Kiełbasna
protensa. Longitudinem vero meridionalem eadem vallis
inchoat, via Niwkowa terminat, via Kiełbasna
comprehendit. Longitudinem septentrionalem a capite
saepedicti montis Polkowa, nempe versus ortum radices
eiusdem montis ad viam Niwkowa continuatae claudunt,
ita ut longitudo et latitudo circumferentialis quindecim
stadia complectatur. Extra quas nihilominus metas iidem
patres Camaldulenses in sylvis nostris circumcirca
collem praefatum cingentibus liberam pro foco et usu
suo domestico incisionem habebunt. Ad haec pascua
monti Polkowa adiacentia ad ripam fluvii Istulae

nasze rozkwita, a niezliczone inne dobrodziejstwa,
wylane przeobficie przez niebiosa na nas i naszą
najjaśniejszą małżonkę, wzywają nas do tego, byśmy
pozostawili po sobie godny potomności pomnik naszej
wdzięczności wobec Boskiego Majestatu. Nas zaś —
w czas pokoju i pomyślności — Król Królów, w którego
rękach złożone są serca i umysły królów, takim natchnął
pragnieniem, abyśmy uzbroili w święte nowe straże
zarówno to Królestwo, jak i jego miasta, szczególnie zaś
Warszawę, zdobną naszą królewską siedzibą oraz częstą
obecnością wszystkich stanów Królestwa. Ponieważ
zaś miasta i królestwa są bezpieczne nie bardziej za
sprawą dobrze uzbrojonych wojskowych twierdz
co dzięki klasztorom i zakonnikom, którzy oddani
Bożemu kultowi starają się poprzez pobożne ćwiczenia
i modły odwrócić gniew Boży od ludu, ze swej słabości
błądzącego w różne strony, i wybłagać dlań Bożą
łaskę. Dlatego też — aby chwała Boża z dnia na dzień
wzrastała wraz ze wzrostem liczby ludzi pobożnych,
którzy surowym i przykładowym trybem życia jaśnieć
będą innym — my, Władysław IV, wraz z najjaśniejszą
Cecylią Renatą, naszą umiłowaną małżonką, obejmując
chrześcijańskim uczuciem i naszą królewską łaskawością
pobożnych ojców eremitów z zakonu kamedułów św.
Romualda — nie zwyrodniałych alumnów, nie umysłem
jedynie oddalonych od wewnętrznych trosk o sprawy
doczesne, lecz także ciałem od zewnętrznego zgiełku
miasta — im właśnie postanowiliśmy wystawić miejsce
ascezy czyli erem wraz ze świątynią, przy Warszawie, na
górze zwanej Pólkową Górą, gdzie w ciszy oddawać się
będą kontemplacji, postom i innym pobożnym zajęciom
wedle zasad ich reguły, a także z tego względu zadbać
o ich potrzeby. Po pierwsze więc uznaliśmy, że należy
dać, darować i nadać rzeczonym pobożnym ojcom
kamedułom wspomnianą górę Pólkowa Góra, położoną
na zachód od Warszawy, której to góry szerokość na
zachodzie wyznacza droga Niwkowa, sąsiadująca z wsią
Młociny, która rozpoczynając się od Wisły ciągnie się
ku południowi aż do drogi prywatnej zwanej Kiełbaśną;
szerokość na wschodzie wskazuje dolina, również
ciągnąca się od północy do tejże drogi Kiełbaśnej;
długość na południu rozpoczyna wspomniana dolina,
kończy droga Niwkowa, zawiera ją w sobie droga
Kiełbaśna; długość na północy — od szczytu rzeczonej
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protensa et liberam intra fines proprios in Istula
piscationem. Praeterea molendinum Ruda nuncupatum
cum omnibus attinentiis et pertinentiis antiquitus eo
spectantibus. Insuper loca duo stagnis conficiendis apta
et piscinam inter viam Kiełbasna et viam
Zakroczymensem iuxta molendinum Pszenny Młyn
vocatum sita praefatis religiosis patribus
Camaldulensibus danda donanda et conferenda esse
duximus, prout quidem praesentibus literis nostris
damus donamus et conferimus perpetuo irrevocabiliter
et in aevum sub ratihabitione ordinum Regni. Eademque
omnia bona et loca, quibuscumque nominibus
nuncupentur, prout limitibus suis comprehenduntur,
ab oneribus tam publicis quam privatis eximimus et
exempta omnibus praerogativis libertatibus
immunitatibus iuribusque ecclesiasticis, quibus alia
claustra et monasteria gaudent, donamus et cumulamus.
In cuius rei fidem etc. Datum Varsaviae die V mensis
Novembris anno ut supra, regnorum etc.
Vladislaus rex

Góry Pólkowej, mianowicie na wschód — zamykają
podnóża tejże góry, ciągnące się do drogi Niwkowej,
tak że długość i szerokość dookoła obejmuje 15 stadiów.
Niemniej jednak poza tymi granicami ciż ojcowie
kameduli mieć będą w naszych lasach otaczających
dookoła rzeczone wzgórze swobodny wyręb drewna
do pieca i na swój użytek domowy; do tego pastwiska
przyległe do Góry Pólkowej, rozciągające się na brzegu
rzeki Wisły, oraz swobodny połów ryb w Wiśle w obrębie
własnych granic; dalej młyn zwany Ruda ze wszystkimi
przyległościami i należnościami z dawna do niego
się odnoszącymi; ponadto dwa miejsca stosowne do
wybudowania stawów oraz rybnik, położone pomiędzy
drogą Kiełbaśną i drogą Zakroczymską, koło młyna
zwanego Pszennym Młynem. Tak też niniejszym
pismem naszym dajemy, darowujemy i nadajemy to
rzeczonym pobożnym ojcom kamedułom wieczyście,
nieodwołalnie i na zawsze, po zatwierdzeniu przez stany
Królestwa. Wszystkie te dobra i miejsca, jakimikolwiek
imionami by się zwały, wyjmujemy — tak jak zawierają
się one w swych granicach — spod ciężarów zarówno
publicznych, jak i prywatnych, a wyjęte spod nich
obdarowujemy wszelkimi przywilejami, wolnościami,
immunitetami i prawami kościelnymi, którymi cieszą się
inne klasztory i wspólnoty. Na czego wiarygodność itd.
Dane w Warszawie dnia 5 listopada roku jak wyżej
[1639 – KG], panowania itd.
Władysław, król
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Liber privilegiorum regiorum ab anno MDCXXXIV ad annum
MDCLXXXVIII
[Księga przywilejów królewskich z lat 1634–1688]
Wilno, Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka, sygn. F 9-358 (Da 60)
Opracowanie i tłumaczenie na język polski Tomasz Płóciennik

[k. 1r.]
Licenza concessa dal capitolo generale a Sua Maiesta
serenissimo re di Polonia Vladislao quarto fondar
l’eremo vicino di Varsovia
Anno Domini 1634, venerdi im maggio, presidente
del capitolo generale il M. Revo Pe Eusebio et scriba il
M. Ro Pe Onofrio.
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Pozwolenie na fundację eremu w sąsiedztwie Warszawy,
wydane Jego Wysokości najjaśniejszemu królowi Polski
Władysławowi IV przez kapitułę generalną
Roku Pańskiego 1634, w piątek maja, prezydent kapituły
generalnej, przewielebny ojciec Euzebiusz, oraz pisarz,
przewielebny ojciec Onufry.

Havendo la M-sta del re di Polonia fatto voto di fondare
un nuovo eremo della nostra religione in Varsovia et
facendo instanza che s’ accetare furono chiamati tutti li
RR. PP. vocali alli quali essendo cio proposto fu concluso
con la maggior parte delli voti che s’accetare il detto
eremo et fu data commissione al Mo Ro Pe Egidio
sopraintendente di recivere la donatione et nuova
fondatione d’ esso eremo in Varsovia secondo pero gl’
ordini et stile della nostra religione dandoli a quest’
effetto tutta la facolta et autorita necessaria per far
legitimamente ogni atto che dovra intervenire a questa
recettione con dar principio a fabricare subito che potra.

Jako że Jego Wysokość król Polski ślubował ufundować
nowy erem naszego zakonu w Warszawie i złożył prośbę,
aby zostało to zaakceptowane, wezwani zostali wszyscy
wielebni ojcowie uprawnieni do głosu, którym gdy zostało
to przedstawione, zgodzono się większością głosów, aby
zaakceptować rzeczony erem, i zlecono przewielebnemu
ojcu Idziemu supraintendentowi przyjąć donację oraz
nową fundację tego eremu w Warszawie, przy czym
w zgodzie z zasadami i wedle reguł naszego zakonu, dając
mu w tym celu wszelką swobodę i władzę konieczną do
sporządzania w sposób prawomocny każdego aktu, który
będzie związany z takim przyjęciem, z zastrzeżeniem, aby
budować od razu tyle, ile będzie można.

Io F. Honorato dal libro delli atti de capituli della
congregatione di Monte Corona ho trascritto ad verbum
questo de sopra.

Ja, brat Honorat, przepisałem powyższe ad verbum
[dosłownie] z księgi akt kapituły kongregacji Monte
Corona.

Io D. Serapione eremita camaldolese al presente scriba
del capitolo di Monte Corona fo fede esser cavata la
presente dal libro del atti del capitolo nostro generale
de verbo ad verbum.

Ja, don Serafin, eremita kamedulski, obecnie pisarz kapituły
Monte Corona, poświadczam, że niniejsze zostało de verbo
ad verbum [dosłownie] wyjęte z księgi akt naszej kapituły
generalnej.
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Constitutia anni [konstytucja roku] 1641. Fundatia
ojcow Kamaldulow seimu warszawskiego
Jakośmy tilko za łaską Bozą wolnemi głosami oboiga
Narodow na tym wysokiem w oczach wszytkiego swiata
usiedli thronie, nihil nobis antiquius fuit [nic nie było dla
nas ważniejsze] nad samo chwały Bozey pomnozenie
pogotowiu, gdy tenze Bog Zastępow za łaską y
miłosierdziem swym swiętym Septemtrionem potentia
sua insolescentem [Północ pyszniącą się swą potęgą]
ingentiaque [i ogromne] z niego spolia [łupy] pod nogi
nasze podał Orientisque potentiam arma nostra
pertimescentem [oraz potęgę Wschodu obawiającą się
naszego oręża] do powinney pactorum fidem [wierności
ustaleniom] y wiecznego granic przyznania przywiódł,
a na ostatek et Occidentem ipsum [i sam Zachód] ad
gloriosas nobis pacis [do chwalebnych dla nas pokoju]
zniewoleł conditiones [warunków] y wiele szerokich
subiecit provincias [poddał prowincji]: daleko nas wiecey
do powinney zchołdował, dzięki iz Al|[k. 1v.]tissimo
Nomini eius [najwyższemu imieniu Jego] na wieczna
dobrodziestw tak wielkich pamiątkę klasztor ordinis
Camalduliensium [zakonu kamedułów] fundować
poslubielizmy, ktore to vota nostra exolvendo [śluby
nasze wypełniając] pomienionych oicow w boru naszym
rzeczonym krolewskim pod Warszawą, tak iako
parkanami od nas ograniczony bedzie, za pozwoleniem
wszech stanow funduiemy tenze grunth wszystek, ktory
to przes nas oparkaniony bedzie, y młyn nazwany Ruda
ze wszystkiemi iego przyleglosciami, ktore do niego
teraz nalezą, takze y wies naszę Polkow tymze oicom na
wieczne czasy daiemy, daruiemy y pomieniony grunt,
młyn y wies immunitatibus eccesiasticis [do kościelnych
immunitetów] powagą seimu tego adscribimus
[dopisujemy].
Privilegium fundationis

Przywilej fundacyjny

Vladislaus IV Dei gratia rex Poloniae (...) significamus
(...) regale illud subsellium de cuius aeternitatis arcano
Rex Regum universa moderatur ubi pio decessu
serenissimi Sigismundi tertii parentis nostri
desideratissimi viduatam Regni huius aquilam dexterae
concredidit nostrae, una quasi farragine Divinae suae
munificentiae ita abunde exiles accumulavit vires nostras
ut quaecunque radicati hostes a multis annis Regno

Władysław IV, z Bożej łaski król Polski (...), oznajmiamy
(...), że gdy po pobożnym odejściu najjaśniejszego
Zygmunta III, naszego nieodżałowanego rodzica, ów
tron królewski, z którego wiecznych tajni Król Królów
rządzi wszystkim, powierzył naszej prawicy owdowiałą
orlicę tego królestwa, pokarmem swej Boskiej hojności
tak wydatnie wzmocnił nasze wątłe siły, że jakiekolwiek
nieszczęścia gotowali od wielu lat naszemu Królestwu
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nostro hostilia parturientes inflatis vanae spei
conclamaverant triumphis Herculea sua attrivit dextera
et quod iucundius nos pacis alumnos tumultuante licet
universa Christianitate pacifice ad concreditae patriae
gubernacula sanos et sospites hucusque conservavit.
Huic igitur tam munifico Numini ea quae pacis sunt et
debitae gratitudinis nostrae cogitantes non regum
tantum antecessorum nostrorum pio exemplo sed
charissimae Ceciliae Renatae thori sceptrique nostri
consortis Divino desiderio annuentes statuimus ut regali
nostra munificentia qua alumnos Dei in omnibus Regni
nostri partibus paterne prosequimur illam nitidam
columbam Uni Trinoque Deo dilectam sponsam
a sancto Romualdo ordinis Camaldulensium patriarcha
eremiticis circumseptam anfractibus tandem e sylvestri
erueremus nidulo et in Regali Monte nostro ab occasu
Varsoviae et littori Istulae incumbente collocatam
tanquam totius perfectionis prototypon Divorum
hominumque proponeremus oculis. Tam pio desiderio
nostro subscripsit Divina maiestas cum omnium
ordinum Regni nostri ita direxit suffragia ut milesimo
sexcentesimo quadragesimo primo unanimi comitiorum
consensu omnes votis nostris suffragantes unanimiter
subscripserint vel ideo ut illa perfectionis series
psalmodiae mortificationum ieiuniorum orationum
omnique Spiritus Sancti accumulata decore in sancta hac
Camuldulensium eremo nobis et dilectae consorti
Cecilae Renatae tum charissimae et unicae proli nostrae
Casimiro Sigismundo Regnoque universo nostro sanctis
meritorum suffragiis sancte possit suffragari. Quod
unum suspiriis voventes nostris sancti Romualdi
Camaldulensem dictum ordinem Montis Argentei versus
Cracoviam surculum in hoc Monte nostro Regali
instituendum fundandumque duximus sicut his
praesentibus comitiorum millesimo sexcentesimo
quadragesimo primo inhaerentes constitutioni
instituimus fundamusque. Et ut praenominati eremitae
perfectius (ea quae Dei sunt solliciti) vivant (...)
significamus quod eidem ascetorio ordinis sancti
Romualdi Camaldulensium in dicto Monte Regali per
nos instituto de munificentia nostra regia qua surculos
qui non veterascunt ab incarnato verbo et sponsa eius
Romana Ecclesia comparare edocti sumus | [k. 2r.]
locum eundem Regalis Montis vulgo antea Polkowa
Gora dictum perpetuis donamus temporibus, idque
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zagorzali wrogowie, w próżnej nadziei ogłaszając już
nadęte tryumfy, starł ich swą herkulesową prawicą,
a nas — co tym bardziej nas cieszy — wychowanków
pokoju, pokojowo — choć wśród zamętu całego
Chrześcijaństwa — zachował aż dotąd w pomyślności
i zdrowiu w celu dzierżenia steru powierzonej nam
Ojczyzny. Rozmyślając tedy o stosownym pokojowym
odwdzięczeniu się tak hojnej Boskiej Woli, za pobożnym
przykładem naszych królewskich poprzedników —
a także przychylając się do pochodzącego z Bożego
natchnienia życzenia umiłowanej Cecylii Renaty,
towarzyszki naszego łoża i tronu — postanowiliśmy, aby
naszą królewską hojnością, którą po ojcowsku otaczamy
Bożych wychowanków we wszystkich częściach naszego
Królestwa, wydostać wreszcie z leśnego gniazda tę
białą gołębicę, umiłowaną oblubienicę Jedynego
w Trójcy Boga, ukrytą przez świętego Romualda,
patriarchę zakonu kamedułów, w eremickich zaułkach,
i umieszczając ją na naszej Górze Królewskiej na
zachód od Warszawy, na brzegu Wisły, ukazać oczom
ludzi i niebian jako prototyp wszelkiej doskonałości.
Pod tym tak pobożnym naszym życzeniem podpisał
się Boży Majestat, gdy tak pokierował głosami
wszystkich stanów Królestwa, że w roku 1641, przy
jednomyślnej zgodzie sejmu, wszyscy, jednomyślnie
popierając nasze życzenia, złożyli swe podpisy, tak aby
ta doskonała sekwencja śpiewów, umartwień, postów
i modlitw, złączona w przystojności Ducha Świętego
w tym świętym eremie kamedułów, mogła świętym
wsparciem zasługi święcie wspierać nas i umiłowaną
małżonkę Cecylię Renatę, a także ukochane i jedyne
nasze potomstwo, Kazimierza Zygmunta, oraz całe
nasze Królestwo. Jednego tego życząc sobie w naszych
pragnieniach, postanowiliśmy ustanowić i umieścić na
tej Górze naszej Królewskiej zakon św. Romualda zwany
kamedulskim, z linii Srebrnej Góry pod Krakowem, jako
też niniejszym wedle konstytucji sejmowej roku 1641
ustanawiamy i umieszczamy. A aby rzeczeni eremici —
zatroskani o to, co Boskie — żyli w sposób doskonalszy
(...), oznajmiamy, że temuż klasztorowi zakonu św.
Romualda kamedułów, ustanowionemu przez nas
na rzeczonej Górze Królewskiej, z naszej królewskiej
hojności, z której nauczyliśmy się zaopatrywać nieuschłe
pędy wcielonego Słowa i jego oblubienicy, rzymskiego
Kościoła, darowujemy na wieczne czasy tęże Królewską
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iuxta consignationem et erectionem scopulorum circa
praedictum Montem Regalem per revisores nostros ad
id negotii specialibus nostris literis designatos in
seorsivo instrumento faciendum et exprimendum et
actis castrensibus capitanealibus Varsoviensibus
inserendum. Extra cuius commissariae consignationis
metas iisdem patribus Camalduliensibus in sylvis nostris
circumcirca collem praefatum existentibus fundisque
ipsorum vicinis liberam pro foco et domestico usu
incisionem largimur. Ad haec pascua Monti praefato
Regali adiacentia ad ripam fluvii Istulae protensa una
cum libera in eodem Istula fluvio intra fines proprios
piscatione, praeterea villam Polkowo dictam cum
lateritiis eius omnibus et singulis attinentiis pertinentiis
utilitatibus fructibus agris pratis pascuis stagnis etc. ab
antiquo ad dictam villam Polkowo pertinentibus et nunc
iterato per revisores nostros consignatis, molendinum
quoque Ruda nuncupatum cum pascuis et omnibus
similibus attinentiis pertinentiis antiquitus eo
spectantibus, insuper loca duo stagnis conficiendis apta
et piscinam inter viam Kielbasna et viam
Zakroczymensem iuxta molendinum Pszenny Mlyn
vocatum sitam praefatis religiosis patribus
Camaldulensibus dandum donandum et conferendum
esse duximus, prout quidem praesentibus literis nostris
autoritate comitiali ad praemissa mediante damus
donamus et conferimus perpetuo irrevocabiliter et in
aevum. Eademque omnia bona et loca quibuscunque
nominibus nuncupantur antiquitus vel nunc prout ex
commissione nostra limitibus suis comprehenduntur
ab oneribus tam publicis quam privatis eximimus et
exempta omnibus praerogativis libertatibus
immunitatibus iuribusque ecclesiasticis pro more
aliorum monasteriorum donamus et approbamus.
In cuius rei fidem praesentes manu nostra subscriptas
sigillo Regni communiri iussimus. Datum Varsoviae
die sexta mensis Octobris anno a partu Virginis
millesimo sexcentesimo quadragesimo primo (...).
Vladislaus rex

Górę, zwaną wcześniej Pólkową Górą, co — wedle
kopców granicznych wyznaczonych i wzniesionych
przez naszych rewizorów, wyznaczonych do tego celu
naszym specjalnym pismem — winno zostać uczynione
i wyrażone w odrębnym dokumencie oraz włączone
do akt grodzkich starościńskich warszawskich. Poza
granicami wyznaczonymi w taki sposób przez komisarzy
użyczamy tymże ojcom kamedułom swobodny wyrąb
drewna na opał oraz na użytek domowy w naszych
lasach znajdujących się wokół rzeczonego wzgórza,
sąsiadujących z ich gruntami, a do tego pastwiska
przylegające do rzeczonej Góry Królewskiej, leżące
na brzegu rzeki Wisły, wraz ze swobodnym połowem
w tejże rzece Wiśle w obrębie ich własnych ziem,
ponadto wieś zwaną Pólków wraz z jej wszystkimi
i każdym z osobna budynkami, przyległościami,
należnościami, użytkami, plonami, polami, łąkami,
pastwiskami, stawami itd. należącymi z dawna do
rzeczonej wsi Pólków, a teraz ponownie oznaczonymi
przez naszych rewizorów. Postanowiliśmy także dać,
darować i ofiarować rzeczonym pobożnym ojcom
kamedułom młyn zwany Ruda wraz z pastwiskami
i wszystkimi podobnymi przyległościami i należnościami
z dawna do niego należącymi, ponadto dwa miejsca
stosowne do wybudowania stawów oraz rybnik położony
pomiędzy drogą Kiełbaśną i drogą Zakroczymską obok
młyna zwanego Pszenny Młyn, jako też niniejszym, za
autorytetem sejmu w powyższych sprawach, dajemy,
darowujemy i ofiarujemy wieczyście, nieodwołalnie i na
zawsze. Wszystkie te dobra i miejsca, jakimikolwiek
zwą się z dawna lub obecnie imionami, w obrębie
granic wyznaczonych przez naszą komisję, wyjmujemy
spod ciężarów zarówno publicznych, jak i prywatnych,
a wyjęte obdarowujemy — potwierdzając to —
wszelkimi prerogatywami, wolnościami, immunitetami
i kościelnymi prawami wedle zwyczaju innych
klasztorów. Na czego wiarygodność niniejsze, podpisane
naszą ręką, nakazaliśmy wzmocnić pieczęcią Królestwa.
Dane w Warszawie, dnia 6 miesiąca października roku
od połogu Dziewicy 1641 (...).
Władysław król
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[k. 3r.]
Cessio domini Białecki patribus eremitis
Camaldulensibus
Vladislaus IV (...) significamus (...) quod coram nobis
(...) personaliter comparentes nobilis Simon Białeczki et
Zuzanna Karasiowna coniuges (...) recognoverunt (...)
quia ipsi inhaerendo constitutioni Regni anni millesimi
sexcentesimi quadragesimi primi, qua religiosis patribus
conventuique illorum sancti Romualdi ordinis
Camaldulensium villa Polkow constitutione expressa per
nos gratiose fundata et iure perpetuo donata est, etiam
unum mansum seu laneum agri una cum quatuor
kmethonibus ibidem existentibus in praefata villa
Polkow capitaneatus Varsoviensis ad advocatiam Novae
Civitatis Varsoviensis spectante tum et molendinum seu
eius tertiam mensuram Ruda vocatum in <puste miejsce>
nostra regali hic sub Varsavia consistentes (...)
committunt demittunt plenarieque in eosdem religiosos
patres Camaldulenses ac conventum eorum nunc et pro
tempore existentem cedunt transfundunt (...) hac sua
personali recognitione ad promissa <sic> mediante.
Quam nos ratam et gratam habentes ad acta praesentia
suscipi ex eisdemque autentice extradi iussimus. Actum
et datum Varsoviae feria quarta ante festum
S. Margarethae Virginis proxima, anno Domini
MDCXLIII (...).
Georgius Ossolinski cancellarius Regni supremus
[k. 3v.]
Privilegium Sacrae Regiae Maiestatis super summam
viginti millium florenorum Polonicalium
Vladislaus IV (...) significamus (...) cum religiosi patres
ordinis S. Francisci reformati in Regno nostro existentes
ex certis causis in officioso et autentico instrumento
desuper confecto expressis cuidam legato per olim
generosum Samuelem Iłowski pincernam terrae
Plocensis testamento suo legitime confecto (...) super
binas summas originales unam triginta millium
florenorum polonicalium penes generosum Albertum
Weszel capitaneum Rozanensem et Makoviensem
alteram vero similem florenorum triginta millium penes
magnificum Adamum Kazanowski curiae Regni
marschalcum Solecensem Bielscensem Borisoviensem
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Cesja pana Białeckiego na rzecz ojców eremitów
kamedułów
Władysław IV (...) oznajmiamy (...), że wobec nas (...)
osobiście stawiając się szlachetny Szymon Białecki
i Zuzanna Karasiówna, małżonkowie (...), zeznali (...),
że stosując się do konstytucji Królestwa z roku 1641,
wedle której pobożnym ojcom i ich konwentowi św.
Romualda zakonu kamedułów została przez nas łaskawie
uposażona i prawem wieczystym darowana wieś Pólków,
wymieniona w konstytucji, powierzają, zrzekają się
i w pełni cedują oraz przelewają na tychże pobożnych
ojców kamedułów oraz ich konwent istniejący teraz
i w przyszłości — za pośrednictwem tego ich osobistego
zeznania — także jeden łan czyli włókę pola wraz
z czterema kmieciami tamże żyjącymi w rzeczonej
wsi Pólków starostwa warszawskiego, należącej do
wójtostwa nowego miasta Warszawy, ponadto młyn
zwany Ruda, czyli jego trzecią miarę, w <puste miejsce>
naszej królewskiej, znajdujące się tutaj, pod Warszawą.
My, mając to za skuteczne i stosowne, nakazaliśmy
włączyć zeznanie do niniejszych akt oraz wydać je z nich
w postaci autentycznej. Działo się i dane w Warszawie,
w środę przed świętem św. Małgorzaty Dziewicy, roku
Pańskiego 1643 (...).
Jerzy Ossoliński, wielki kanclerz Królestwa
Przywilej Jego Królewskiej Wysokości na sumę
dwudziestu tysięcy złotych polskich
Władysław IV (...) oznajmiamy (...), że skoro żyjący
w naszym Królestwie pobożni ojcowie reformaci
z zakonu św. Franciszka — z pewnych powodów,
wyrażonych w oficjalnym i autentycznym dokumencie
sporządzonym w tej sprawie — dobrowolnie i w pełni
zrzekli się na rzecz naszej królewskiej woli i dyspozycji,
za aprobacją apostolską, pewnego legatu, sporządzonego
prawidłowo w testamencie przez śp. urodzonego
Samuela Iłowskiego, cześnika ziemi płockiej, dotyczącego
dwóch sum pierwotnych, jednej w wysokości 30 tysięcy
złotych polskich, złożonej u urodzonego Alberta
Weszla, starosty różańskiego i makowskiego, drugiej zaś
w identycznej wysokości 30 tysięcy złotych, złożonej
u wielmożnego Adama Kazanowskiego, marszałka
dworu królewskiego, starosty soleckiego, bielskiego,
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Varecensem etc. capitaneum existentes et ipsum
generosum Samuelem Iłowski iuxta officiosas
inscriptiones desuper recognitas concernentes recepta
duntaxat per se summa florenorum sex millium similis
monetae ex eisdem triginta millibus florenorum penes
dictum magnificum marschalcum curiae Regni
existentibus voluntati et dispositioni nostrae regiae sub
approbatione apostolica libere et plenarie renunciassent
et post renuntiationem huiusmodi liberam Sacra
Congregatio eminentissimorum cardinalium Sacri
Concilii Tridentini interpretum (...) commutationem
dicti legati sexaginta millium florenorum monetae
Polonicalis ad arbitrium nostrum commutari et aliis
locis piis cum impositione suffragiorum pro anima dicti
olim generosi testatoris applicari posse statuisset, prout
in decreto suo die decima octava Martii anno millesimo
sexcentesimo quadragesimo quinto desuper lato fusius
continetur, nos inhaerendo huiusmodi facultati
apostolicae nobis specialiter ea in re concessae
volentesque quanto citius piam mentem et voluntatem
dicti olim generosi testatoris in refrigerium et
consolationem animae suae optatum suum sortiri
effectum talem in re commutationem et declarationem
nostram regiam facimus. Inprimis summam triginta
millium florenorum penes dictum generosum Albertum
Weszel capitaneum Rozanensem existentem tum quoque
ex summa originali viginti quatuor millium florenorum
similis monetae penes dictum magnificum Adamum
Kazanowski marschalcum curiae Regni existente et
residua quatuor millia florenorum scilicet monasterii et
domus Varsoviensis tituli SS. Primi et Faeliciani
religionis clericorum regularium pauperum Matris Dei
vulgo scholarum piarum nuncupatae dictae domus
fratribus nunc et pro tempore existentibus, residuos vero
viginti mille florenos similiter penes dictum magnificum
Adamum Kazanowski marschalcum curiae Regni
existentes conventui et monasterio S. Romualdi
Camaldulensium extra et prope Varsoviam nuperime
fundato et erecto eiusque nunc et pro tempore
existentibus reverendis fratribus perpetuo et in aevum
assignandum et appropriandum esse duximus (...). |
[k. 4r.] (...) Datum Varsoviae die XXX mensis Iulii anno
Domini MDCXLVI (...).

borysowskiego, wareckiego itd., obu dotyczących
— wedle wyżej wymienionych oficjalnych zapisów —
urodzonego Samuela Iłowskiego, przy czym podjąwszy
uprzednio sumę 6 tysięcy złotych identycznej monety
z owych 30 tysięcy złotych złożonych u rzeczonego
wielmożnego marszałka dworu królewskiego, a po
tym dobrowolnym zrzeczeniu się Święta Kongregacja
najjaśniejszych kardynałów, interpretatorów Świętego
Soboru Trydenckiego (...) postanowiła, że rzeczony legat
60 tysięcy złotych monety polskiej może być zmieniony
wedle naszego osądu i przeznaczony na inne pobożne
cele, z zastrzeżeniem modlitw za duszę rzeczonego śp.
urodzonego testamentariusza, wedle tego, jak jest to
szerzej opisane w jej wydanym w tej sprawie dekrecie
z dnia 18 marca roku 1645, my stosując się do takiego
apostolskiego zezwolenia, wydanego nam specjalnie w tej
sprawie, oraz chcąc, aby pobożny plan i wola rzeczonego
śp. urodzonego testamentariusza przyniosły czym
prędzej spodziewany przez niego skutek dla odpoczynku
i pocieszenia jego duszy, uczyniliśmy w tej sprawie
następującą zamianę oraz następującą naszą królewską
deklarację. Po pierwsze sumę 30 tysięcy złotych, złożoną
u rzeczonego urodzonego Alberta Weszla, starosty
różańskiego, a także cztery tysiące złotych z sumy
pierwotnej 24 tysięcy złotych identycznej monety
złożonej i pozostającej u rzeczonego wielmożnego
Adama Kazanowskiego, marszałka dworu królewskiego,
postanowiliśmy asygnować i przekazać wieczyście i na
zawsze braciom obecnym i przyszłym klasztoru i domu
warszawskiego pw. św. Prymusa i Felicjana zakonu
kleryków regularnych ubogich Matki Bożej, zwanego
potocznie „szkół pobożnych”, pozostałe zaś 20 tysięcy
złotych, złożone podobnie u rzeczonego wielmożnego
Adama Kazanowskiego, marszałka dworu królewskiego
— konwentowi i klasztorowi św. Romualda kamedułów,
założonemu i wzniesionemu niedawno niedaleko poza
Warszawą, oraz jego obecnym i przyszłym wielebnym
braciom (...). Dane w Warszawie dnia 30 lipca roku
Pańskiego 1646 (...).
Władysław król

Vladislaus rex

477

Confirmatio eiusdem privilegii a serenissimo rege
Ioanne Cazimiro

Potwierdzenie tegoż przywileju przez najjaśniejszego
króla Jana Kazimierza

Ioannes Casimirus (...) significamus exhibitas nobis esse
certas literas manu serenissimi olim Divae memoriae
Vladislai IV fratris nostri charissimi subscriptas (...)
quarum tenor de verbo ad verbum is est qui sequitur:
Vladislaus IV (...) significamus (...) cum religiosi patres
ordinis S. Francisci reformati in Regno nostro existentes
etc. etc. ut supra (...), supplicatumque nobis est ut
easdem literas authoritate nostra regia approbare
ratificare et confirmare dignaremur. Nos supplicationi
praefatae uti iustae et in toto consonae benigne
annuentes praeinsertas literas in omnibus earum punctis
clausulis et nexibus approbandas esse duximus (...).
| [k. 4v.] (...) Datum Varsoviae die XXX Martii anno
Domini MDCXLIX (...).

Jan Kazimierz (...) oznajmiamy, że przedstawiono nam
pewien dokument, podpisany ręką najjaśniejszego śp.
Władysława IV, naszego ukochanego brata (...), którego
dosłowna treść jest następująca: Władysław IV (...)
oznajmiamy (...), że skoro żyjący w naszym Królestwie
pobożni ojcowie reformaci z zakonu św. Franciszka itd.
itd. jak wyżej (...), oraz poproszono nas, abyśmy tenże
dokument raczyli naszym królewskim autorytetem
aprobować, ratyfikować i potwierdzić. My, łaskawie
przychylając się do rzeczonej prośby, jako słusznej
i całkowicie stosownej, postanowiliśmy wyżej cytowany
dokument aprobować we wszystkich jego punktach,
klauzulach i zobowiązaniach (...). Dane w Warszawie
dnia 30 marca roku Pańskiego 1649 (...).

Ioannes Casimirus rex
Supplica del serenissimo re Ladislao IV al beatissimo
PP Innocentio

Suplika najjaśniejszego króla Władysława IV do
świątobliwego papieża Innocentego

Beatissimo Padre. Essendo stato fatto in Polonia un
legato di sessanta milla fiorini alli padri riformati dell’
osservanti di S. Francesco per edificare nuovi monasterii
e non havendo bisogno quei padri di monasteri ma de
frati han rifiutato detto legato e perche tale legato si deve
da personae potentissime che senza l’autorita regia non lo
pagariano mai e restaria priva de suffragii l’anima del
testatore, il re di Polonia e Suetia supplica humilissime
V. S. a fargli gratia di concederli con un suo breve che
possa far pagar detto legato et applicarlo a suo arbitrio
ad altri luoghi pii con impositione di suffragii e orationi
per l’anima del testatore.

Świątobliwy Ojcze. Jako że uczyniony został w Polsce
legat 60 tysięcy złotych na rzecz ojców reformatów
obserwantów św. Franciszka, na wybudowanie
nowych klasztorów, a ciż ojcowie, nie potrzebując
<nowych> klasztorów, zrzekli się rzeczonego legatu
i ponieważ — jako że legat ten zależy od wpływowych
personae [osób], które bez królewskiego autorytetu nie
wypłacą go — pozostaje pozbawiona wsparcia dusza
testamentariusza, król Polski i Szwecji najpokorniej prosi
Waszą Świątobliwość, abyś uczynił mu łaskę i zezwolił
mu swoim breve na to, by mógł kazać wypłacić rzeczony
legat i przeznaczyć go wedle swojego osądu na inne
miejsca pobożne, z dołączeniem wsparcia i modlitw za
duszę testamentariusza.

Sequita la legalita della concessione. In nomine
Domini amen
Haec est copia sumptus sive transumptus memorialis in
Sacra Congregatione eminentissimorum dominorum
cardinalium S. Concilii Tridentini interpretum dati pro
parte serenissimi regis Poloniae et Suetiae una cum
rescripto eiudem S. Congregationis tenoris sequentis (...)
Alla Sta di Nostro Signore supplica il re di Polonia et Suetia
per suffragio d’ un defonto intus Beatissimo Padre essendo
etc. ut supra. Die 18 Martii 1645 Sacra Congregatio
eminentissimorum cardinalium S. Concilii Tridentini
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Jan Kazimierz król

Sequita la legalita della concessione [Następuje
prawomocność nadania]. W imię Pańskie amen
Jest to kopia sumptu czy też transumptu memoriału
wydanego w Świętej Kongregacji najjaśniejszych
panów kardynałów, interpretatorów Świętego Soboru
Trydenckiego, dla najjaśniejszego króla Polski i Szwecji
wraz z reskryptem tejże Świętej Kongregacji o treści
następującej (...) Alla Sta di Nostro Signore supplica il
re di Polonia et Suetia per suffragio d’ un defonto intus
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interpretum censuit secundum ea quae praeponuntur
commutationem legati sexaginta millia florenorum ut
supra petitam et a S. D. N. huic S. Congregationi
remissam posse concedi ad supplicationem tamen ipsius
regis. <podpisy> Sub anno Domini millesimo
sexcentesimo quadragesimo nono (...) die vero ultima
mensis Aprilis (...).
[k. 5r.]
Privilegium seorsi<v>um serenissimi Ioannis
Casimiri regis Poloniae, in quo reasumit fundationem
regis Vladislai IV
Ioannes Casimirus (...) significamus (...) quo maiorem
Supremi Numinis agnovimus beneficentiam cum nos
paternis avitisque simul praeesse voluit sceptris eo
ardentiori in id ferimur desiderio ut pietatem nostram
debitamque gratitudinem illi Summo Regum Regi qui
nos regnare fecit indefesso contestemur studio. Et hinc
est quod non satis faelicitatis inesse nobis existimemus
ob assecutum Divorum praedecessorum nostrorum
solium nisi simul ad amussim imitemur eorundem
pietatem qui simul atque ab idolatriae tenebris in lucem
verae fidei perducti fuerunt continuata per successores
suos pietate benefico Numini Divino perenni devotione
litare diversaque templa aras coenobia eremitoria erigere
eoque modo erga Deum esse nunquam religiosi
destiterunt. Et cum innumeras eiuscemodi pietatis
a maioribus nostris relictas habeamus imagines recens
certe est in oculis hominum Vladislai quarti regum
gloriosissimi fratrisque nostri desideratissimi nuper
defuncti memorandae religionis erga Supremum Numen
typus cum post oppressam ferro triumphali Moschvam
faeliciter in patriam redux coenobium cum eremitorio
fratrum ordinis Camaldulensium (...) in Regali Monte
nostro versus occasum Varsoviae littori Istulae adiacente
collocavit illudque non secus atque aram aliquam Deo
Victori et Exercituum in perpetuum victoriae
monumentum erexit fundavitque. Neque iisdem pietatis
suae contentus limitibus authoritate sua regia sub
tempus comitiorum anni milesimi sexcentesimi
quadragesimi primi ab universa Republica villam vulgo
Polkowo dictam eidem monti adiacentem cum omnibus
pratis sylvis molendinis agris pascuis nemoribus
omnibusque attinentiis et pertinentiis, cum libera

Beatissimo Padre essendo [Prosi król Polski i Szwecji
Jego Świątobliwość Pana Naszego o wsparcie dla
pewnego zmarłego, będące w mocy Ojca Świętego]
itd. jak wyżej. Dnia 18 marca 1645 Święta Kongregacja
najjaśniejszych kardynałów, interpretatorów Świętego
Soboru Trydenckiego, postanowiła, na podstawie tego,
co zostało jej przedstawione, że zamiana legatu 60 tysięcy
złotych, o którą — jak wyżej — poproszono i która przez
Świątobliwego Pana Naszego została skierowana do tej
Świętej Kongregacji, może być dozwolona, jednak na
prośbę samego króla. <podpisy> Roku Pańskiego 1649,
(...) dnia zaś ostatniego miesiąca kwietnia (...).
Przywilej osobny najjaśniejszego Jana Kazimierza,
króla Polski, w którym ponawia on fundację króla
Władysława IV
Jan Kazimierz (...) oznajmiamy (...), że im większego
doświadczyliśmy dobrodziejstwa ze strony
Najwyższej Woli, gdy zechciała nas obdarzyć berłem,
odziedziczonym zarazem po ojcu i po przodkach,
tym gorętszym pałamy pragnieniem, by poświadczać
niestrudzoną gorliwością naszą pobożność i wdzięczność
należną temu Najwyższemu Królowi Królów, który
obdarzył nas władzą królewską. Dlatego też uznaliśmy,
że nie dość byłoby w nas szczęśliwości z powodu
uzyskania tronu naszych boskich poprzedników,
gdybyśmy jednocześnie nie naśladowali ściśle
pobożności tychże, którzy skoro tylko przywiedzeni
zostali z mroków bałwochwalstwa ku światłu prawdziwej
wiary, nigdy, w nieustającym oddaniu łaskawej Bożej
Woli, nie przestali — jako że ich pobożność trwała
za sprawą ich następców — składać ofiar, wznosić
przeróżnych kościołów, ołtarzy, klasztorów i eremów
i w ten sposób poświadczać swojej wobec Boga
gorliwości. A chociaż mamy pozostawione przez
naszych przodków niezliczone przykłady takiej właśnie
pobożności, najświeższym z pewnością jest w oczach
ludzi wzór godnej pamięci gorliwości względem
Najwyższej Woli ze strony zmarłego niedawno
Władysława IV, najchwalebniejszego z królów i naszego
nieodżałowanego brata, gdy szczęśliwie powróciwszy
do ojczyzny po triumfalnym orężnym zdławieniu
Moskwy umieścił klasztor wraz z eremami braci zakonu
kamedułów (...) na naszej Górze Królewskiej na brzegu
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insuper in sylvis nostris circumiacentibus lignorum
incisione liberaque intra proprios fines in fluvio Istula
piscatione eidem coenobio dari donarique perpetuis
temporibus et in aevum curavit et effecit. Cum vero per
summam fatorum inclementiam praenominato
serenissimo regi fratri nostro desiderata maiori
liberalitate fundationem hanc suam prout in voto habuit
prosequi non fuerit concessum extruendique templi ac
coenobii maioribusque impensis ditandi mors invida
facultatem praeripuisset, ideo nos tam insignem
serenissimi fratris nostri pietatem secuti eandem
fundationem libenter amplectimur eamque omni studio
opera ac | [k. 5v.] impensis prosequuturos nos fore
pollicemur, ubi tamen per difficultatem temporum
rationemque belli saevientis nobis concessum fuerit
longioremque vitam Divinae Maiestati nobis impertiri
placuerit qua in re eius clementiam tam piae intentioni
nostrae affuturam certo speramus et confidimus,
dumque in hoc proposito nostro persistere decrevimus,
fundationemque eiusmodi iuxta tenorem donationis
a serenissimo Divinae memoriae Vladislao quarto fratre
nostro charissimo factam in omnibus punctis clausulis et
articulis confirmamus et approbamus (...). Datum
Varsoviae die XX mensis Martii anno Domini
MDCXLIX (...).
Ioannes Casimirus rex
Przywiley krola Je. M-i na dwa tysiaca złotych
prowizyei
Jan Kazimierz (...) wiadomo czyniemy (...). Od
pierwszych panowania naszego początkow to
w osobliwey consideracyei mamy aby swiątobliwe
antecessorow naszych fundatie y ich pobozne intentie
nie tylko skutek ale y wieksze za sczesliwego rządu
naszego co raz braly pomnozenie. W teyze y swieza
naiiasnieyszego krola Je. M-i Wladyslawa pana brata
naszego oicow kamaldulow nad Wislą na Krolewskiej
Gorze tak nazwaney zostawa u nas w pamieci fundacya.
Ktorą my w calosci iej zachowującz y tym barziei augere
[powiększyć] chcąc dotąd dokąd nam ad complementum
ulterioris voluntatis nostrae [do spełnienia naszej
ostatniej woli] ktorą w pomnozeniu przerzeczoney
fundatyei mamy nie przydzie. Pozwalamy na kozdy rok
z prywatnego skarbu naszego po dwa tysiąca zlotych
polskich oicom kamaldulom na pomienioney Gorze
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Wisły na zachód od Warszawy, wznosząc go i fundując
jako wieczny pomnik zwycięstwa, niczym jakiś ołtarz
Zwycięskiego Boga Zastępów. Niekontent jednak
z takich wymiarów swojej pobożności zatroszczył się
i sprawił swym królewskim autorytetem w czas sejmu
roku 1641, że cała Rzeczpospolita po wieczne czasy i na
zawsze dała i darowała temuż klasztorowi wieś zwaną
potocznie Pólków, przylegającą do tegoż wzgórza,
wraz ze wszystkimi łąkami, lasami, młynami, polami,
pastwiskami, gajami oraz wszystkimi przyległościami
i należnościami, ponadto ze swobodnym wyrębem
drzew w naszych okolicznych lasach oraz ze swobodnym
połowem w rzece Wiśle, w obrębie ich własnych ziem.
Skoro zaś przez wielką niełaskawość losu nie dane
było rzeczonemu najjaśniejszemu królowi, naszemu
bratu, rozwinąć tej swojej fundacji — tak jak sobie tego
życzył — z upragnioną większą hojnością, a zawistna
śmierć przerwała możliwość wybudowania kościoła
oraz uposażenia klasztoru większymi sumami, tedy my,
naśladując tak znakomitą pobożność najjaśniejszego
naszego brata, przytulamy z chęcią tęże fundację
i obiecujemy, że będziemy ją rozwijać wszelkim
wysiłkiem, z wszelką gorliwością i wszelkimi środkami
— o ile tylko, ze względu na ciężkie czasy i srożącą
się wojnę, zostanie nam to pozwolone i spodoba się
Boskiemu Majestatowi obdarzyć nas dalszym życiem,
w czym ufamy i wierzymy Jego łaskawości, że sprzyjać
będzie tak pobożnej naszej intencji, skoro tylko
postanowiliśmy wytrwać w tym naszym planie — oraz
potwierdzamy i aprobujemy we wszystkich punktach,
klauzulach i artykułach tę oto fundację, uczynioną
zgodnie z treścią donacji przez najjaśniejszego śp.
Władysława IV, naszego umiłowanego brata (...). Dane
w Warszawie dnia 20 marca roku Pańskiego 1649 (...).
Jan Kazimierz król

aneks nr 2

Krolewskiej pod Warszawą mieszkaiącym | [k. 6r.] dawac.
Ktore to dwa tysiąca złotych polskich pomienioni oicowie
kamaldulowie za ręcznym kwitem swoim od podskarbiów
naszych quotannis [co roku] odbierać bedą, podzieliwszy
provizyą na quartały, to iest na kozdy quartał po złotych
piąci seth polskich. Poczynac zaś dawac provizyą tę
a prima May [od pierwszego maja] w roku teraznieiszym
tysiącznem szescsetnym czterdziestym dziewiątym
w zwyz mianowani podskarbiowie naszi oicom
kamaldulom maią (...). Dan w Warszawie dnia XXIX
miesiąca marca roku Panskiego MDC<X>LIX, panowania
krolestw naszych polskiego
y swedzkiego pierwszego roku.
Ioannes Casimirus rex [Jan Kazimierz król]
Potwierdzenie prawa na młyn
Jan Kazimierz (...) oznaimuiemy (...). Im barziei sczegulną
w dostąpieniu Panstwa tego przes wolne polskiego
y litewskiego narodow glosy Boską nad sobą znamy
opatrznośc, tym tesz piersze nasze zostawa staranie one
w pomnozeniu swiątobliwych y poboznych zawdzieczać
fundatyi: takową swieza najasniejszego krola
J. M-i Władislawa pana brata naszego oicow kamaldulow
nad Wisłą na Gorze Krolewskiej prawem pospolitem
warowana aby brała pomnozenie fundacya chcemy. A ze
wedlug circumferentyei placu y gruntu przes commissią
prawem pospolitem naznaczony y okreslony oicom tymze
kamaldulom nalezy mlynek nad Wisłą lezący do ktorego
zdawna predtym wszystkie z miasta naszego Starey y
Nowey Warszawey nalezały pszenne mliwa y tam z niemi
udawali sie. Przeto my przychylaiącz sie do dawnych w tey
mierze zwyczaiow | [k. 6v.] y zachowuiącz cale przy temze
oicow kamaldulow młynku te naszę declaratyą daiemy
y ninieiszem waruiemy rescriptem aby nigdziei indziej
wszysczy tak Starey iako y Nowey Warszawy obywatele
zboz pszennych dla mliwa nierozwozieli, tylko do
pomienionego (wedlug dawnych zwyczaiow) oicom
kamaldulom nalezącego młynka pod utraczeniem zboz,
iesliby sie gdzie indziej z niemi udawać mieli. Oicowie zas
kamaldulowie nie wiecey tylko takowy iako z dawna
bywal wymiar od tychze zboz brac nie bedą (...). Dan
w Warszawie dnia XXIX miesiąca marca roku Panskiego
MDCXLIX (...).
Ioannes Casimirus rex [Jan Kazimierz król]
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Universał krola Je. M-i, ktorym naznacza dragona do
pilnowania lasow y gruntow wszystkich, oicom
kamaldulensom na Gorze Krolewskiey nalezących
[k. 7r.]
Recognitia ex parte [ze strony] Je. M-i pana Pawla
Boglewskiego rodzonemu swemu bratu Justowi
eremitae Camaldulensi [eremicie kemedulskiemu]
dana y actami grodzkimi krakowskimi roborowana
[k. 8r.]
Roboratio in castro Cracoviensi praenominatae
recognitionis [Potwierdzenie wyżej wspomnianego
zeznania na zamku krakowskim]
[k. 8v.]
Generosus Paulus Boglewski inscribit decem millia
florenorum Polonicalium conventui eremitarum
Camaldulensium in Monte Regio ad Varsoviam
consistentium
Comparens personaliter coram officio et actis
praesentibus castrensibus capitanealibus Cracoviensibus
generosus Paulus Boglewski de palatinatu Masoviae et
terra Czernensi, filius olim generosi Zachariae Boglewski
(...) recognovit quia reverendo et religioso patri Matheo
superiori conventus patrum eremitarum
Camaldulensium ordinis S. Romualdi Monte Regio ad
Varsoviam consistentium totique conventui eidem
moderno et pro tempore existenti summam decem
millium florenorum pecuniae communis Polonicalis (...)
eam videlicet summam quam generosus et religiosus
Iustus Ioannes Boglewski frater germanus
recognoscentis ordinis S. Romualdi patrum eremitarum
Camaldulensium conventus Bielanensis in Monte
Argenteo ad Cracoviam sitti frater nondum professus
suprascripto conventui Montis Regii ad Varsoviam
liberaliter contulit et donavit perpetuo (...) tenetur ac
debet. Quam quidem summam suprascriptam decem
millium florenorum peccuniae communis Polonicalis
(...) suprascriptus recognoscens Paulus Boglewski se cum
suis successoribus (...) suprascripto conventui nunc et
pro tempore existenti (...) | [k. 9r.] (...) inscribit et obligat
praesentibus hinc pro festo sanctorum Trium Regum in
anno Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo
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Urodzony Paweł Boglewski zapisuje dziesięć tysięcy
złotych polskich konwentowi eremitów kamedułów
przebywających na Górze Królewskiej przy Warszawie
Stawiając się osobiście przed niniejszym urzędem
grodzkim starościńskim krakowskim urodzony Paweł
Boglewski z województwa mazowieckiego i ziemi
czerskiej, syn śp. urodzonego Zachariasza Boglewskiego
(...), zeznał, że winien jest wielebnemu i pobożnemu ojcu
Mateuszowi, superiorowi konwentu ojców eremitów
kamedułów zakonu św. Romualda przebywających na
Górze Królewskiej przy Warszawie, oraz całemu temuż
konwentowi obecnemu i istniejącemu w przyszłości
sumę dziesięciu tysięcy złotych pieniądza zwykłego
polskiego (...), tę mianowicie sumę, którą urodzony
i pobożny Just Jan Boglewski, brat rodzony zeznającego
z zakonu św. Romualda ojców eremitów kamedułów
konwentu bielańskiego położonego na Srebrnej Górze
przy Krakowie, brat niebędący jeszcze profesem,
dobrowolnie nadał i wieczyście darował wyżej
wymienionemu konwentowi na Górze Królewskiej przy
Warszawie. Tę to wyżej wymienioną sumę dziesięciu
tysięcy złotych pieniądza zwykłego polskiego (...) wyżej
wymieniony zeznający Paweł Boglewski wraz ze swoimi
następcami (...) wyżej wymienionemu konwentowi
obecnemu i istniejącemu w przyszłości (...) zapisuje
i zobowiązuje się niniejszym oddać ją, wypłacić
i złożyć realnie i efektywnie przed urzędem grodzkim
starościńskim czerskim przed nadchodzącym świętem

aneks nr 2

secundo proxime venturo incidente dare solvere et
coram officio actisque castrensibus capitanealibus
Cernensibus realiter et in effectu reponere (...). Actum in
castro Cracoviensi feria quarta post festum sancti Iacobi
apostoli proxima anno Domini millesimo sexcentesimo
quadragesimo octavo (...).
Oblata inscriptionis debitoreae pro parte patrum
Camaldulensium Varsoviensium
Actum in arce Cernensi feria quinta post dominicam
Laetare quadragesimalem proxima anno Domini
millesimo sexcentesimo quadragesimo nono. Ad
officium et acta praesentia castrensia capitanealia
Cernensia personaliter veniens nobilis Iacobus Falenski
eidem officio inscriptionem debitoream infrascriptam ex
actis castrensibus capitanealibus Cracoviensibus
autentice emanatam actis praesentibus inserendam
obtulit, cuius tenor sequitur eiusmodi:
Comparens personaliter coram officio et actis
praesentibus castrensibus capitanealibus Cracoviensibus
generosus Paulus Boglewski de palatinatu | [k. 9v.]
Masoviae et terra Czernensi, filius olim generosi
Zachariae Boglewski (...) etc. etc. ut supra.
Inscriptio donationis curiae in suburbio Varsoviensi
iacentis patribus Camaldulensibus in Monte Regio ad
Varsoviam consistentibus per generosos Boglewskich
facta
Comparentes personaliter coram officio et actis
praesentibus castrensibus capitanealibus Cracoviensibus
generosi et religiosus Ioannes Iustus frater ordinis
S. Romualdi patrum eremitarum Camaldulensium
conventus Bielanensis in Monte Argenteo ad Cracoviam
sitti nondum professus et Paulus Boglewscy fratres inter
se germani (...) recognoverunt (...) quia ipsi bona sua
haereditaria infrascripta videlicet totas et integras sortes
curiae suae et areae in suburbio Cracoviensi Varsaviae
consistentes inter curias et areas magnifici Alexandri
Koniecpolski vexilliferi Regni ex una et successorum
olim magnifici Francisci Hieronimi de Lezenice
Gostomski succamerarii terrae Cernensis ex altera
partibus iacentes (...) reverendo et religioso patri Matheo
superiori conventus patrum eremitarum
Camaldulensium ordinis sancti Romualdi in Monte

św. Trzech Króli, wypadającym w roku Pańskim 1652 (...).
Działo się na zamku krakowskim w środę po święcie
św. Jakuba apostoła roku Pańskiego 1648 (...).
Oblata zapisu dłużnego na rzecz kamedułów
warszawskich
Działo się na zamku czerskim w czwartek po
niedzieli wielkopostnej Laetare roku Pańskiego 1649.
Przychodząc osobiście do niniejszego urzędu grodzkiego
starościńskiego czerskiego Jakub Faleński przedłożył
temuż urzędowi, w celu włączenia do akt niniejszych, niżej
podany zapis dłużny, wyjęty autentycznie z akt grodzkich
starościńskich krakowskich, którego treść jest następująca:
Stawiając się osobiście przed niniejszym urzędem
grodzkim starościńskim krakowskim urodzony Paweł
Boglewski z województwa mazowieckiego i ziemi
czerskiej, syn śp. urodzonego Zachariasza Boglewskiego
(...) itd. itd. jak wyżej.
Zapis donacji dworu położonego na przedmieściu
warszawskim ojcom kamedułom przebywającym na
Górze Królewskiej przy Warszawie, uczyniony przez
urodzonych Boglewskich
Stawiając się osobiście przed niniejszym urzędem
grodzkim starościńskim krakowskim urodzony i pobożny
Jan Just Boglewski, brat z zakonu św. Romualda ojców
eremitów kamedułów konwentu bielańskiego położonego
na Srebrnej Górze przy Krakowie, niebędący jeszcze
profesem, oraz urodzony Paweł Boglewski, bracia dla
siebie rodzeni, (...) zeznali (...), że dali i darowali (...) swoje
niżej wymienione dobra dziedziczne, mianowicie całe
i całkowite udziały w swym dworze i działce, znajdujące
się na przedmieściu krakowskim w Warszawie, położone
pomiędzy dworami i działkami wielmożnego Aleksandra
Koniecpolskiego, chorążego Królestwa, z jednej strony,
oraz następców śp. wielmożnego Franciszka Hieronima
z Lężenic Gostomskiego, podkomorzego ziemi czerskiej,
z drugiej strony, (...) wielebnemu i pobożnemu ojcu
Mateuszowi, superiorowi konwentu ojców eremitów
kamedułów zakonu św. Romualda przebywających na
Górze Królewskiej przy Warszawie, oraz całemu temuż
konwentowi istniejącemu teraz i w przyszłości (...). Działo
się na zamku krakowskim w środę po święcie św. Jakuba
apostoła roku Pańskiego 1648.
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Regio ad Varsoviam consistentium totique conventui
eidem nunc et pro tempore existenti dederunt
donaverunt (...). | [... k. 10v.] (...) Actum in castro
Cracoviensi feria quarta post festum S. Iacobi apostoli
proxima anno Domini millesimo sexcentesimo
quadragesimo octavo.
Oblata eiusdem donationis pro parte patrum
Camaldulensium
Actum feria sexta post festum Nativitatis Beatissimae
Virginis Mariae proxima anno Domini millesimo
sexcentesimo quadragesimo octavo. Ad spectabile
officium consulare civitatis antiquae Varsaviae actaque
eiusdem officii praesentia personaliter veniens
reverendus ac religiosus pater frater Ambrosius eremita
Camaldulensis pro tunc superior conventus Montis Regii
prope Varsoviam iacentis (...) eidem officio
inscriptionem donationis curiae Boglewskich
nuncupatae in suburbio Varsaviensi Krakowskie
nuncupato iacentis infrascriptam ex actis castrensibus
Cracoviensibus emanatam (...) obtulit ad acticandum.
Eius autem inscriptionis donationis tenor es<t> talis
prout sequitur.
Comparentes personaliter coram officio et actis
praesentibus castrensibus capitanealibus Cracoviensibus
generosi et religiosus Ioannes Iustus frater ordinis S.
Romualdi patrum eremitarum Camaldulensium
conventus Bielanensis in Monte Argenteo ad Cracoviam
sitti nondum professus et Paulus Boglewscy fratres inter
se germani (...) etc. etc. ut supra.
[k. 11r.]
Intromissio in curiam Boglewskich patrum
Camaldulensium
Actum feria quarta post festum Exaltationis Sanctae
Crucis proxima anno Domini millesimo sexcentesimo
quadragesimo octavo.
Comparentes personaliter coram spectabili officio
consulari civitatis antiquae Varsaviae actisque eiusdem
officii praesentibus honorabiles Ioannes Sczerbicz senior
et Stanislaus Falkowicz apotecarii scabini Varsovienses
iurati (...) recognoverunt quia ipsi sabbato proxime
praeterito die videlicet duodecima mensis Septembris
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Oblata tejże donacji na rzecz ojców kamedułów
Działo się w piątek po święcie Narodzenia Najświętszej
Marii Panny roku Pańskiego 1648. Przychodząc osobiście
do znakomitego urzędu radzieckiego starego miasta
Warszawy i do niniejszych akt tegoż urzędu wielebny
i pobożny ojciec, brat Ambroży, eremita kamedulski,
naonczas superior konwentu położonego na Górze
Królewskiej koło Warszawy (...) przedłożył temuż
urzędowi celem włączenia do akt (...) niżej podany zapis
donacji dworu zwanego Boglewskich, położonego na
warszawskim przedmieściu zwanym Krakowskie, wyjęty
z akt grodzkich krakowskich. Treść zaś tego zapisu
donacji jest następująca.
Stawiając się osobiście przed niniejszym urzędem
grodzkim starościńskim krakowskim urodzony
i pobożny Jan Just Boglewski, brat z zakonu św.
Romualda ojców eremitów kamedułów konwentu
bielańskiego położonego na Srebrnej Górze przy
Krakowie, niebędący jeszcze profesem, oraz urodzony
Paweł Boglewski, bracia dla siebie rodzeni, (...) itd. itd.
jak wyżej.
Wwiązanie ojców kamedułów w dwór Boglewskich
Działo się w środę po święcie Podwyższenia Krzyża
Świętego roku Pańskiego 1648.
Stawiając się osobiście przed znakomitym urzędem
radzieckim starego miasta Warszawy i niniejszymi
aktami tegoż urzędu dostojni Jan Szczerbicz starszy
i Stanisław Falkowicz, aptekarze, ławnicy przysięgli
warszawscy, (...) zeznali, że w ubiegłą sobotę, mianowicie
dnia 12 września roku bieżącego, udawszy się do dworu
zwanego z dawna Boglewskich, tu na warszawskim
przedmieściu nazywanym Krakowskie, (...) dali, nadali
i wyznaczyli (...) pobożnemu Ambrożemu eremicie,
superiorowi, zresztą całemu konwentowi Góry
Królewskiej i braciom przebywającym w nim na wieki,
(...) rzeczywiste wwiązanie w tenże dwór oraz wszystkie
tegoż przyległości i należności (...).

aneks nr 2

anni currentis in curiam Boglewskich antiquitus
nuncupatam hic in suburbio Varsoviensi Krakowskie
appellato (...) condescendentes (...) in eandem curiam
omnesque eiusdem attinentias et pertinentias
intromissionem realem (...) religioso Ambrosio eremitae
superiori, imo toti conventui Montis Regii fratribusque
in eodem in perpetuum degentibus (...) dederunt
contulerunt et assignaverunt (...).
[k. 12r.]
Recognitio debiti summae 30000 florenorum generoso
Samueli Iłowski ab illustri domino Hieronymo
Kazanowski Varsaviae per inscriptionem facta
[Zeznanie długu w wysokości 30000 złotych,
uczynione zapisem urodzonemu Samuelowi
Iłowskiemu przez jaśnie oświeconego pana Hieronima
Kazanowskiego w Warszawie]
[k. 12v.]
Approbatio ultimae voluntatis generosi Samuelis
Iłowski [Aprobacja ostatniej woli urodzonego
Samuela Iłowskiego]
Actum in consistorio Pultoviensi feria quarta post
dominicam Laetare proxima die decima octava mensis
Martii anno Domini millesimo sexcentesimo
quadragesimo tertio.
[Działo się w konsystorzu pułtuskim w środę po
niedzieli Laetare, dnia 18 marca roku Pańskiego 1643.]
oraz
[k. 13v.]
Actum in consistorio Pultoviensi feria secunda post
Dominicam Paschae secundam proxima die vigesima
mensis Aprilis anno Domini millesimo sexcentesimo
quadragesimo tertio.
[Działo się w konsystorzu pułtuskim w poniedziałek po
drugiej niedzieli wielkanocnej, dnia 20 kwietnia roku
Pańskiego 1643.]
[k. 14r.]
(...) Cuius testamenti tenor erat talis [Treść tego
testamentu jest taka]:
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[k. 14v.]
(...) A zatem (niewzruszaiąc wniwczym pewney karty,
w Rzechowku w piątek przed samym S. Barthlomieiem
spisaney; y owszem ią tą ostatnią wolą swoią
utwierdzaiąc y chcąc mieć wniwczym nienaruszoną)
przystępuię do dispositiey rzeczy moich. (...) | [k. 15r.]
(...) Działo się w Makowie dnia siedmnastego lutego
roku tysiącznego szescsetnego czterdziestego trzeciego.
(...)
Chartae vero seu scripti in Rzechowko de quo supra
tenor talis [Treść zaś dokumentu czyli zapisu
<sporządzonego> w Rzechówku, o którym wyżej, jest
taka]:
(...) Przeto ia uwazaiąc słabość zdrowia mego przystępuię
do dispositiey rzeczy moich: Tak że trzydziesci tysięcy
dawam daruię starszym oycow bernardinow reformatow
bossych na iednę fundacią dla rozmnożenia chwały
Bożey et pro salute proximorum [dla zbawienia bliźnich],
ktore pieniądze na prostym zapisie u jasnie wielmoznego
Jeo M-ci pana Adama Kazanowskiego kasztellana
sendomirskiego podkomorzego koronnego w aktach
grodzkich warszawskich circa Ioannis anno praesenti
[około Jana roku obecnego] zapisane są modo simplicis
debiti [na sposób zwykłego długu]. (...) drugą trzydziesci
tysięcy złotych actami makowskiemi sub | [k. 15v.] actu
feriae tertiae post Margarethae proximae anno millesimo
sexcentesimo quadragesimo [w akcie z wtorku po
<święcie św.> Małgorzaty roku 1640] przez Jeo M-ci pana
Woyciecha Weszla starostę rozanskiego zapisane także
tym starszym oycow reformatow bossych na drugą
dawam daruię fundacią. Aby iuż zaś w inszym mieyscu
fundowali się, mianowicie zyczyłbym iedney fundaciey
w Łomzie drugiey w Zakroczymiu albo tam gdzie sobie
utramque fundationem [jedną i drugą fundację]
naysposobnieyszą upatrzą. (...) | [k. 16r.] (...) Działo się
w Rzechowku w piątek przed samą vigilią Barthłomiea
swiętego roku tysiącznego szescsetnego czterdziestego
wturego. Na co się przy pieczeci moiey ręką własną
podpisuię. Samuel Ilowski czesnik płocki manu propria
[własnoręcznie].
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Approbatio eiusdem

Aprobacja tegoż

Actum in curia regia Macoviensi sabbatho in vigilia festi
sancti Bartholomaei apostoli anno Domini millesimo
sexcentesimo quadragesimo secundo. Coram officio et
actis praesentibus castrensibus capitanealibus
Macoviensibus personaliter comparens generosus
Samuel Ilowski pincerna palatinatus Plocensis (...)
recognovit (...) quia ipse certam chartam in Rzechowko
de data diei hesternae conscriptam (...) approbat
confirmat roborat (...).

Działo się w dworze królewskim makowskim w sobotę,
w wigilię święta św. Bartłomieja apostoła roku Pańskiego
1642. Stawiając się osobiście przed niniejszym urzędem
grodzkim starościńskim makowskim urodzony Samuel
Iłowski, cześnik województwa płockiego, (...) zeznał (...),
że aprobuje i potwierdza (...) pewien dokument spisany
w Rzechówku w dniu wczorajszym (...).

[k. 16v.]
Renuntiant patres reformati legato sibi a generoso
Samuele Iłowski relicto instrumento sequenti
In nomine Domini amen. Per hoc praesens publicum
instrumentum pateat cunctis evidenter sitque notum
quomodo anno a nativitate Domini millesimo
sexcentesimo quadragesimo quarto (...) Varsaviae in
conventu religiosorum PP. reformatorum apud
S. Antonium in loco capitulari die Veneris decima sexta
mensis Decembris (...) capitulariter congregati reverendi
vel religiosi in Christo patres et fratres (...)
recognoverunt (...) quia ipsi primum ex eo quod non
possunt recipere novos conventus seu nova domicilia
propter magnam fratrum penuriam ac defectum,
praesertim in locis a fundatore designatis, tum etiam
ideo quia summa pecuniaria inferius specificata aliter
nulla ratione a detentoribus illius posset repeti et ad pia
opera iuxta mentem et inscriptionem fundatoris
applicari, ac propterea quod ipsorum institutum non est
capax legati illius quod post viginti annos posset
executioni mandari, ac deinde quod tanta temporis
diuturnitas seu dilatio pugnat cum expressa ultima
intentione testatoris, tum denique ideo | [k. 17r.] quia
eiusdem summae infrascriptae detentores ac illa utentes
bona conscientia usum eius tam diuturnum ferre non
possunt, et quod maximum atque praecipuum est, quod
suffragio animae fundatoris per tam longam illius
intentionis executionem retardandam <brak orzeczenia>
— ex his igitur et aliis rationabilibus causis (...) summam
principalem sexaginta millium florenorum numeri et
monetae Polonicalis (...) per olim generosum dominum
Samuelem Iłowski pincernam terrae Plocensis ultima
sua voluntate seu testamento (...) pro fundatione

Ojcowie reformaci następującym dokumentem
zrzekają się legatu pozostawionego im przez
urodzonego Samuela Iłowskiego
W imię Pańskie amen. Niech za sprawą niniejszego
publicznego dokumentu będzie wszystkim jawne
i wyraźnie wiadome, że w roku od narodzenia Pana
1644 (...) w Warszawie, w konwencie pobożnych ojców
reformatów u św. Antoniego, w kapitularzu, w piątek
16 grudnia (...) zgromadzeni na kapitule wielebni lub
pobożni w Chrystusie ojcowie i bracia (...) zeznali
(...), że po pierwsze dlatego, iż z powodu wielkiego
braku i niedostatku braci nie mogą obejmować
nowych konwentów ani nowych domów, zwłaszcza
zaś w miejscach wyznaczonych przez fundatora, dalej
dlatego, że inaczej niżej wymieniona suma pieniężna
w żaden sposób nie może być odzyskana od jej
depozytariuszy i przeznaczona na pobożne cele wedle
intencji i zapisu fundatora, również dlatego, że ich
instytucja nie jest w stanie przyjąć takiego legatu, który
może być powierzony egzekucji po dwudziestu latach,
następnie dlatego, że tak długi czas czy też taka zwłoka
stoi w sprzeczności z ostatnią wolą wyrażoną przez
testamentariusza, wreszcie dlatego, że depozytariusze
tejże niżej wymienionej sumy, używając jej w dobrej
wierze, nie mogą znieść tak długotrwałego z niej
korzystania oraz — co jest głównym i najważniejszym
powodem — dlatego, że przez tak długą zwłokę
w egzekucji jego intencji <opóźnia się> wsparcie dla
duszy fundatora — z tych więc i innych rozsądnych
powodów (...) zrzekli się oraz odstąpili (...) od sumy
pierwotnej 60 tysięcy złotych liczby i monety polskiej,
(...) legowanej i asygnowanej (...) przez śp. urodzonego
pana Samuela Iłowskiego, cześnika ziemi płockiej,
w jego ostatniej woli czyli w testamencie (...) na fundację
dwóch konwentów, jednego w mieście Łomży, drugiego
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duorum conventuum, unius quidem in civitate
Łomzensi, alterius vero in civitate Zakroczymensi (...)
legatam et assignatam (...) cesserunt dimiserunt
resignaverunt (...) nihil prorsus dubitantes, imo optimam
spem in animis suis collocantes quod Sacra ac
Serenissima Regia Maiestas (...) praedictam principalem
summam, postquam restituta fuerit, pro sua regia innata
clementia ac munificentia locis piis ad maius gloriae et
cultus Dei incrementum, Ecclesiae eius utilitatem et
emolumentum ac in suffragium animae supranominati
testatoris arbitrio suo applicabit et accommodabit (...). |
[k. 17v.] (...) Sub anno Domini millesimo sexcentesimo
quinquagesimo secundo (...) die vero decima septima
mensis Februarii (...).

zaś w mieście Zakroczymiu (...), nie wątpiąc jednak,
a wręcz żywiąc w swych sercach wielką nadzieję, że Jego
Królewska Wysokość (...) w swej wrodzonej królewskiej
łaskawości i hojności przeznaczy i wykorzysta wedle
swego uznania rzeczoną sumę pierwotną, skoro tylko
będzie restytuowana, na ośrodki pobożne, ku wzrostowi
chwały Boga i Bożego kultu, pożytkowi i korzyści
Jego Kościoła oraz jako wsparcie dla duszy wyżej
wymienionego testamentariusza (...). W roku Pańskim
1652, (...) dnia zaś 17 lutego (...).

Obligatio na dwadziescia tysięcy Oycom Kamaldulom

Stawiając się osobiście przed niniejszym urzędem
grodzkim starościńskim brańszczyckim jaśnie oświecona
i wielmożna Elżbieta Słuszczanka, z pierwszego
małżenstwa prawowita żona śp. jaśnie oświeconego
i wielmożnego Adama z Kazanowa Kazanowskiego,
marszałka dworu królewskiego, z drugiego zaś
małżeństwa żona, obecnie rozwiedziona, urodzonego
Hieronima Radziejowskiego, (...) zeznała (...), że
czyniąc zadość zarówno testamentowi śp. urodzonego
Samuela Iłowskiego, cześnika płockiego, jak i woli
tegoż śp. jaśnie oświeconego i wielmożnego Adama
z Kazanowa Kazanowskiego (...) jako egzekutora
testamentu rzeczonego śp. Samulea Iłowskiego, cześnika
płockiego, (...) zapisuje i zabezpiecza (...) pobożnym
ojcom i braciom, pobożnemu Hilaremu, superiorowi
obecnemu, i <superiorowi> istniejącemu w przyszłości
oraz wszystkim pozostałym ojcom i braciom lub
też inaczej całemu konwentowi kościoła Poczęcia
Najświętszej Marii Panny eremu Góry Królewskiej
położonego koło Warszawy, istniejącemu teraz
i w przyszłości, z sumy pierwotnej trzydziestu tysięcy
złotych polskich dwadzieścia tysięcy złotych polskich
na wszystkich swoich dobrach, mianowicie Zastowie,
Zerzeniu, Pradze, Kole, znajdujących się na terenie
i w powiecie warszawskim, na zasadzie wykupu, inaczej
na Wyderkauff, (...) wraz z (płaconym w sposób niżej
opisany) corocznym czynszem od tej sumy (...). Od tej
to sumy zobowiązuje się wraz ze swymi następcami do
płacenia czynszu rocznego z tychże i innych, generalnie
wszystkich, swoich dóbr, mianowicie 1400 złotych

Actum in curia regia Branscensi feria quinta post
dominicam Exaudi proxima anno Domini millesimo
sexcentesimo quinquagesimo secundo.
Coram officio et actis praesentibus castrensibus
capitanealibus Branscensibus personaliter comparens
illustris et magnifica Elizabeth Slusczanka primi olim
illustris et magnifici Adami a Kazanow Kazanowski
marschalci curiae Regni coniunx legitima, secundi vero
nuptus generosi Hieronymi Radzieiowski nunc
divortiata consors (...) recognovit (...) quia ipsa
satisfaciendo tam testamento olim generosi Samuelis
Iłowski pincernae Plocensis quam et voluntati eiusdem
olim illustris et magnifici Adami a Kazanow Kazanowski
(...) uti executoris testamenti praedicti olim Samuelis |
[k. 18r.] Iłowski pincernae Plocensis (...) religiosis
patribus et fratribus religioso Hilario superiori moderno
et pro tempore existenti ac caeteris omnibus patribus et
fratribus vel alias toti conventui ecclesiae Conceptionis
Beatissimae Virginis Mariae eremi Montis Regii prope
Varsaviam sitti nunc et pro tempore existenti ex summa
triginta millium florenorum Polonicalium originali
viginti millia florenorum Polonicalium in et super
omnibus bonis suis videlicet Zastow, Zerzen, Praga, Koło
in territorio et districtu Varsaviensi consistentibus in
vim tamen reemptionis alias na Wyderkauff (...) una cum
censu ab eadem summa (modo infra descripto)
quotannis subeundo inscribit et assecurat (...). A qua
quidem summa submittit se cum suis successoribus de
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Obligacja na dwadziescia tysięcy Oycom Kamaldulom
Działo się w dworze królewskim brańszczyckim
w czwartek po niedzieli Exaudi roku Pańskiego 1652.

aneks nr 2

eisdem et aliis bonis suis generaliter omnibus censum
annuum videlicet mille quadringentos florenos
Polonicales ad ratas temporum binas, unam videlicet seu
primam ratam septingentos florenos Polonicales pro die
et festo Nativitatis S. Ioannis Baptistae, incipiendo
eodem ipso festo Nativitatis sancti Ioannis Baptistae
proxime venturo solutionem eiusdem, alteram vero
ratam itidem alios septingentos florenos Polonicales pro
die et festo sanctorum Trium Regum, in anno millesimo
sexcentesimo quinquagesimo tertio proxime venturo
eodem ipso festo sanctorum Trium Regum et sic
consequenter has easdem ratas quotannis iisdem
temporibus et festis praefixis (...) dare et solvere tenebitur
(...).
[k. 18v.]
Intromissio patrum Camaldulensium in bona obligata
et inscripta
Actum in curia regia Varsaviensi feria quarta post festum
Nativitatis sancti Ioannis Baptistae proxima anno
Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo
secundo.
Ad officium et acta praesentia castrensia capitanealia
Varsaviensia personaliter venientes ministerialis Regni
generalis Stanislaus Gostynski et nobiles Ioannes Zaleski
et Stephanus Iwicki (...) recognoverunt quia ipsi
condescendentes ad | [k. 19r.] bona villarum Zastow,
Zerzen, Praga et Koło hic in terra praesenti Varsaviensi
iacentium die hodierna actus praesentis ibidem
religiosos patres et fratres religiosum Hilarium
superiorem modernum nunc et pro tempore existentem
caeterosque omnes patres ac fratres ac conventum totum
Conceptionis Beatissimae Mariae Virginis eremi Montis
Regii prope Varsaviam sitti in eadem bona vigore
inscriptionis reemptionalis ipsis per magnificam
Helizabetham Sluszczanka (...) in bonis iisdem super
summam viginti millium florenorum Polonicalium
coram actis castrensibus Branscensibus factae
intromiserunt (...).

polskich w dwóch ratach, jedną mianowicie czy też
pierwszą ratę w wysokości 700 złotych polskich (...)
winna będzie przekazywać i wypłacać (...) przed dniem
i świętem Narodzenia św. Jana Chrzciciela, zaczynając
wypłatę tejże w samo toż święto Narodzenia św. Jana
Chrzciciela najbliżej nadchodzące, drugą zaś ratę,
również w wysokości kolejnych 700 złotych polskich
— przed dniem i świętem św. Trzech Króli, w roku 1653
najbliżej nadchodzącym w samo toż święto św. Trzech
Króli, i tak dalej co roku takie same raty w tym samym
czasie i na ustalone wyżej święta (...).
Wwiązanie ojców kamedułów w dobra obligowane
i zapisane
Działo się w dworze królewskim warszawskim w środę
po święcie Narodzenia św. Jana Chrzciciela roku
Pańskiego 1652.
Przychodząc osobiście do niniejszego urzędu grodzkiego
starościńskiego warszawskiego woźny generalny
Królestwa Stanisław Gostyński oraz szlachetni Jan
Zaleski i Stefan Iwicki (...) zeznali, że udając się w dniu
dzisiejszym, dniu sporządzenia niniejszego aktu, do
dóbr wsi Zastów, Zerzeń, Praga i Koło, położonych
tu w ziemi niniejszej warszawskiej, wwiązali tamże
pobożnych ojców i braci, pobożnego Hilarego, obecnego
superiora, <superiora> istniejącego teraz i w przyszłości
oraz wszystkich innych ojców i braci, a także cały
konwent Poczęcia Najświętszej Marii Panny eremu
Góry Królewskiej położonego koło Warszawy w te
właśnie dobra, mocą zapisu wykupnego uczynionego
im w aktach grodzkich brańszczyckich przez wielmożną
Elżbietę Słuszczankę (...) na tychże dobrach na sumę
20 tysięcy złotych polskich (...).

Citantur possessores bonorum suprascriptorum
a patribus eremitis Camaldulensibus
[Posiadacze wyżej opisanych dóbr są pozywani przez
ojców eremitów kamedułów]
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[k. 20r.]

Jaśnie oświeceni i przewielebni panowie,

Emminentissimi et reverendissimi signiori,

Eremici kamedulscy z kongregacji Monte Corona
<sic> z Warszawy w Polsce, która jest jedną z dwunastu
kongregacji, mieli drewniany dom w okolicach
rzeczonego miasta Warszawy, który wskutek
nieodwracalnego zdarzenia cały się spalił. Stąd bracia,
nie mając możliwości odbudowania go, a także dlatego,
że znajduje się on daleko oraz pośród ludzi skorych do
waśni i pośród domów możnych panów, uznali, że lepiej
będzie sprzedać tę działkę, a zapłatę za nią zainwestować
w inne nieruchomości, przynoszące zysk i korzyść
eremowi. Proszą tę Świętą Kongregację, by zechciała dać
pozwolenie na uczynienie tego. Co wszystko itd.

Gli eremiti Camaldolesi della congregatione di Monte
Corona di Varsovia in Polonia, che è delle 12
congregationi, havevano una casa di legno vicino alla
detta citta di Varsovia, la quale per accidente irreparabile
s’ abbrugio tutta. Onde gli oratori non havendo
possibilità di rifarla, come anco per esser a loro lontana,
e tra gente inquieta e case di signiori grandi, hanno
pensato per il meglio di vender quel sito, et il prezzo di
esso rinvestirlo in altri beni stabili fruttiferi et utili all’
eremo. Supplicano questa Sacra Congregatione à volerli
dar licenza di poterlo fare. Che il tutto etc.
F. Honesto pro(curato)re generale
Die 30 Aprilis 1650 Sacra Congregatio
eminentissimorum cardinalium Concilii Tridentini
interpretum authoritate sibi tributa remisit episcopo
Varsaviae qui veris existentibus narratis et constito sibi
de utilitate eremi pro suo arbitrio concedat oratorio
facultatem ut situm praedictae domus vendere valeant,
ita tamen, ut pretium retrahendum in bonis stabilibus
utilioribus unico contextu vere et integre investiatur.
Petrus Aloysius cardinalis Carafa
[k. 21r.]
Consens na wolny przewoz we wsi Żeraniu do
starostwa warszawskiego zdawna nalezącej przez
wielmoznego pana kasztellana woynickiego starostę
warszawskiego
Jan z Pieskowey Skały Wielopolski kasztellan woynicki
warszawski etc. starosta wiadomo czynię (...) iz ia
upatruiąc przewoz we wsi Żeraniu do starostwa mego
warszawskiego zdawna należący z małym go bydz
prowentem y pozytkiem swoim. A iz do tego Oycowie
Kameldulowie na Krolewskiey Gorze będący uskarżali
się częstokroć ze przez ten przewoz nie małe y rozne
w gruntach szkody ponoszą, przeto tego przewozu
ninieyszym listem moim cale y prowentow z niego
wszytkich, iakie iedno bydz mogą przerzeczonym
Oycom Kameldulom ustępuię, daiąc im y pozwalaiąc od
daty dzisieyszey wolnego zazywania y rządzenia według
naylepszey woli ich moc y władzą taką, iako na mnie
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Brat Honest, prokurator generalny
Dnia 30 kwietnia 1650 Święta Kongregacja
najjaśniejszych kardynałów, interpretatorów Soboru
Trydenckiego, na mocy przyznanego jej autorytetu
zleciła biskupowi Warszawy <sic>, aby — jeśli prawdą
okaże się to, co zostało przedstawione, i jeśli będzie
przekonany o użyteczności eremu — wedle swego osądu
przyznał oratorium tę zdolność, aby mogli sprzedać
miejsce po rzeczonym domu, pod warunkiem jednak,
że uzyskana zapłata zostanie w całości, prawdziwie
i całkowicie zainwestowana w użyteczne dobra stałe.
Piotr Alojzy kardynał Carafa

aneks nr 2

y antecessorow moich zażywano onego, co się ma
rozumieć z obu dwu ląndow biorąc y wysadzaiąc
przewozić tak prumem iako y łodziami (...). Na co
Oycowie przerzeczeni o confirmatią Jeo Krolewskiey
M-ci maią się postarać (...). Działo się w Warszawie na
starostwie die [dnia] 20 mensis Octobris [miesiąca
października], anno Domini millesimo sexcentesimo
quinquagesimo nono [roku Pańskiego 1659].
Jan Wielopolski kasztellan woynicki starosta
warszawski
Confirmatia wyzey mianowanego przewozu
wiecznemi czasy wolnego przez naiasnieyszego
Jana Kazimierza
Jan Kazimierz (...) | [k. 21v.] (...) oznaymuiemy iz
częstokroc z uskarzeniem się supplikowali nam wielebni
Oycowie zakonnicy Kameldulenses Montis Regii
[kamedułowie z Góry Królewskiej] (...) że wielkie
w zbożach y łąkach przez wysadzanie ludzi na ich grunt
od przewozu żeranskiego odnosili y codziennie odnoszą
szkody. Przeto my (...) za consensem wielmoznego Jana
z Pieskowey Skały Wielopolskiego (...) wyżey
wspomniany przewoz y iego prowent z zażywaniem
ląndu albo brzegu żeranskiego y innych dobr naszych do
starostwa naszego warszawskiego należących tak
w wysadzaniu, iako y braniu ludzi tymże Oycom
Kameldulom y ich conventowi czasy wiecznemi daiemy
daruiemy y conferuiemy (...). Dan w Warszawie dnia
XXII miesiąca pazdziernika roku Panskiego MDCLIX
(...).
Jan Kazimierz krol
[k. 22r.]
Vigore praeinserti iuris videlicet consensus seu
cessionis na przewoz żeranski et approbationis
intromissio
[Wwiązanie na mocy powyższego prawa, mianowicie
zgody czyli cesji na przewoz żerański oraz aprobacji]
<brak tekstu>
Approbatio privilegiorum et auctio fundationis Oycow
Kamaldulow przy Warszawie ex constitutione Regni
generali 1667 desumpta
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[Aprobacja przywilejów i powiększenie fundacji
Oycow Kamaldulow przy Warszawie, wyjęta
z generalnej konstytucji Królestwa roku 1667]
Przywileie wszytkie od nas y antecessora naszego S.
pamięci Wladysława IV pana brata naszego Oycom
Kamaldulom przy Warszawie nadane in omnibus punctis
et clausulis [we wszystkich punktach i klauzulach]
z commissią anni [roku] 1659 odgraniczenia gruntow od
starostwa warszawskiego authoritate conventus praesentis
[autorytetem niniejszego zgromadzenia] approbuiemy.
Także przewoz żeranski pod klasztorem będący
wiecznemi czasy do tegoż klasztoru incorporuiemy et
immunitatibus ecclesiasticis adscribimus [i dodajemy do
kościelnych immunitetów]. Auctionem [powiększenie]
zas fundatiey ex consensu ordinum [za zgodą stanów] na
teraznieyszym seymie pozwoloną wkrotce declarować
będziemy.
[k. 22v.]
Villa Żeran desolata in capitaneatu Varsaviensi sita
vigore legis auctionis fundationis insinuatae perpetuo
confertur iisdem religiosis patribus Cameldulensibus
ad Varsaviam, in eum tenorem
Ioannes Casimirus (...) significamus (...) quod licet
quidem auctionem fundationis conventus religiosorum
patrum fratrum ordinis sancti Romualdi
Camaldulensium in Monte Regio ad Varsaviam
existentis in comitiis Regni generalibus Varsaviae anno
proxime praeterito 1667 celebratis lege publica sub titulo
„Approbatio privilegiorum et auctio fundationis Oycow
Kamaldulow przy Warszawie” (...) ex consensu ordinum
sancita decrevimus, nihilominus tamen ante quam
auctionem eandem (...) declaraverimus, (...)
commoditati ipsorum prospicere cupientes ac obviantes
quibuscunque damnis quae ob attenuationem ripparum
suo conventui adiacentium per subterlabentem Vistulae
fluvium (...) facile emergere possent, consentaneum esse
censuimus, ut eis, capessendo principium istius auctionis,
totique praefato conventui ipsorum villam desolatam
Zyran nuncupatam seu potius fundum a multis annis
desertatum (in quo olim villa eadem una cum advocatia
itidem ad praesens desolata fundata erat) ad
capitaneatum nostrum Varsaviensem nuper spectantem,
conventui vero dictorum religiosorum vicinum proxime
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Opuszczona wieś Żerań położona w starostwie
warszawskim na mocy ogłoszonego prawa
o powiększeniu fundacji zostaje wieczyście nadana
tymże pobożnym ojcom kamedułom przy Warszawie,
wedle treści następującej
Jan Kazimierz (...) oznajmiamy (...), że chociaż na
sejmie generalnym Królestwa, odbytym w Warszawie
w roku ubiegłym 1667, ustawą publiczną zatytułowaną
„Approbatio privilegiorum et auctio fundationis
[Aprobacja przywilejów i powiększenie fundacji] Oycow
Kamaldulow przy Warszawie” postanowiliśmy za zgodą
stanów o powiększeniu fundacji konwentu pobożnych
ojców, braci zakonu św. Romualda kamedułów,
istniejącego na Górze Królewskiej przy Warszawie,
niemniej jednak, zanim zadeklarujemy to powiększenie,
pragnąc zatroszczyć się o ich wygodę oraz wychodząc
naprzeciw wszelkim szkodom, które łatwo mogą
wyniknąć z powodu osłabienia brzegów przylegających
do ich konwentu przez przepływającą poniżej rzekę
Wisłę, uznaliśmy za celowe, aby — trzymając się zasady
tegoż powiększenia — dać i nadać im oraz całemu
rzeczonemu ich konwentowi opuszczoną wieś zwaną
Żerań, a raczej grunt opustoszały od wielu lat (na którym
niegdyś ufundowana była ta wieś wraz z wójtostwem,
również obecnie opuszczonym), należący niedawno
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Vistulae adiacentem daremus et conferremus, prout
quidem inhaerendo supradictae constitutioni damus
conferimus donamus iurique et immunitati ecclesiasticae
adscribimus et incorporamus per praesentes. (...) | [k.
23r.] (...) Dattum Varsaviae die VIII mensis Iunii anno
Domini MDCLXVIII (...).
Ioannes Casimirus rex

do naszego starostwa warszawskiego, sąsiadujący
zaś z konwentem rzeczonych pobożnych <braci>
i przylegający do Wisły, jako też stosując się do wyżej
wymienionej konstytucji dajemy, nadajemy, darowujemy
oraz dodajemy i inkorporujemy do prawa i immunitetu
kościelnego. (...) Dane w Warszawie dnia 8 czerwca roku
Pańskiego 1668 (...).
Jan Kazimierz król

Ad productionem eiusdem privilegii super villam
praedictam servientis nemine impugnante
intromissio ex actis metrices Regni cancellariae
minoris deprompta authentica tenoris sequentis

Wwiązanie w celu realizacji tegoż przywileju,
dotyczącego rzeczonej wsi, bez przeszkód z niczyjej
strony, wyjęte z akt kancelarii mniejszej metryki
Królestwa, autentyczne, treści następującej

Ioannes Casimirus (...) significamus (...) quomodo
coram actis metrices Regni cancellariae minoris
personaliter comparentes honestus Paulus Kieleanczyk
de Praga ministerialis terrarum Regni generalis et nobilis
Stephanus Ciołkowski cancellariae nostrae notarius (...)
recognoverunt (...) quia ipsi die hodierna (...) ad bona
villae nostrae Żyrań dictae ad capitaneatum
Varsaviensem spectantis condescenderunt ibidemque
(...) vigore privilegii nostri de data Varsaviae die octava
mensis Iunii anno nunc currenti collati (...) religiosos
patres fratres ordinis sancti Romualdi Camaldulensium
in Monte Regio ad Varsaviam conventus sitti et iacentis
in praefatam villam nostram Żyrań et eius advocatiam
omnesque illius attinentias et pertinentias (...)
intromiserunt atque in realem et actualem possessionem
religiosis patribus Placido priori et Ioanni Baptistae
procuratori nomine totius conventus acceptantibus et ad
id delegatis (...) tradiderunt (...). | [k. 23v.] (...) Actum
Varsaviae sabbatho in vigilia festi Nativitatis sancti
Ioannis Baptistae die vigesima tertia mensis Iunii anno
Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo octavo (...).

Jan Kazimierz (...) oznajmiamy (...), że stawiając się
osobiście przed aktami kancelarii mniejszej metryki
Królestwa zacny Paweł Kiliańczyk z Pragi, woźny
generalny ziem Królestwa, oraz szlachetny Stefan
Ciołkowski, notariusz naszej kancelarii, (...) zeznali (...),
że w dniu dzisiejszym (...) udali się do dóbr naszej wsi
zwanej Żerań, należącej do starostwa warszawskiego,
i tamże (...) na mocy naszego przywileju, wydanego
w Warszawie dnia 8 czerwca bieżącego roku (...),
wwiązali pobożnych ojców, braci zakonu św. Romualda
kamedułów, z konwentu usytuowanego i leżącego
na Górze Królewskiej przy Warszawie, w rzeczoną
naszą wieś Żerań i jej wójtostwo oraz we wszelkie
jej przyległości i należności (...) i przekazali (...)
w rzeczywiste i skuteczne posiadanie, przy akceptacji
ze strony pobożnych ojców Placyda, przeora, i Jana
Baptysty, prokuratora, delegowanych w tym celu
w imieniu całego konwentu (...). Działo się w Warszawie
w sobotę, w wigilię święta Narodzenia św. Jana
Chrzciciela, dnia 23 czerwca roku Pańskiego 1668 (...).

Andreas Olszowski episcopus Culmensis et Pomesaniae,
vicecancellarius Regni
Sequitur Sacrae Regiae Maiestatis privilegium super
bona villae Nieporęth terrestria in vim obligationis
auctionis fundationis lege publica concessae de actu
ante denuntiationem abdicationis Regno Serenissimi
infra sequenti
In nomine Domini. Ad perpetuam rei memoriam.
Ioannes Casimirus (...) significamus (...) victricium

Andrzej Olszowski, biskup chełmiński i pomezański,
podkanclerzy Królestwa
Następuje przywilej Jego Wysokości Króla w sprawie
dóbr ziemskich wsi Nieporęt, na mocy zatwierdzonego
ustawą publiczną zobowiązania do powiększenia
fundacji, z następującego niżej aktu <wydanego>
przed ogłoszeniem abdykacji Najjaśniejszego z tronu
W imię Pańskie. Na wieczną rzeczy pamiątkę. Jan
Kazimierz (...) oznajmiamy (...), że taki oto powrócił
do nas ostatni owoc naszego zwycięskiego oręża,
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armorum nostrorum supremum hunc in nos redundare
fructum, dum repulsis Reipublicae malis ad id animum
nostrum intendimus, ut illi, per quem reges regnant,
eam nos debere felicitatem fateamur et aeternis
gratitudinis nostrae praemiis id recognoscamus. Non
enim immemores esse debemus, quanta bellorum mole
et serie affectum regnum nostrum hactenus
gubernaverimus, quot periculis quantisque procellis
involutum sustinuerimus, quot victoriarum decoribus
exornaverimus, quae omnia non tam curis et viribus
nostris, quam ingentibus Dei Optimi Maximi in nos et
Rempublicam beneficiis facta esse contestamur. Cumque
horum omnium successuum et felicitatum nostrarum
multam partem piis precibus et suffragiis religiosorum
patrum ordinis sancti Romualdi Cameldulensium |
[k. 24r.] eorumque conventui in eremo et Monte Regio
versus occasum Varsaviae propinquo per serenissimum
olim Vladislaum IV regem praedecessorem nostrum
desideratissimum fundato debeamus, (...) proinde ad
maiorem Dei Omnipotentis Trini et Unius gloriam (...)
villam nostram Nieporęth terrestrem in terra Varsaviensi
ab altera parte Istulae iacentem (...) cum iure patronatus
ecclesiae ibidem existentis (...) iisdem religiosis patribus
priori totique conventui suprascripto damus donamus
inscribimus (...). | [k. 24v.] (...) Insuper absolvimus et
eliberamus bona eadem suprascripta ab omnibus
exactionibus militaribus atque stationibus podvodis
et aliis quibuscunque oneribus (...). Datae Varsaviae die
XVIa mensis Iulii anno Domini MDCLXVIII (...).
Ioannes Casimirus rex
[k. 25r.]
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gdy oddaliwszy od Rzeczypospolitej nieszczęścia
skierowaliśmy naszą myśl ku temu, aby wyznać, że
tę naszą szczęśliwość zawdzięczamy Temu, przez
którego królują królowie, i aby poświadczyć to
wieczną odpłatą naszej wdzięczności. Nie powinniśmy
bowiem zapominać, wśród jak wielkiego natłoku i jak
wielkiej serii wojen dzierżyliśmy dotąd ster naszego
umęczonego królestwa, w jak wielkie niebezpieczeństwa
i w jak liczne burze uwikłane podtrzymaliśmy je, ilu
zwycięstw ozdobiliśmy insygniami, co wszystko stało
się — poświadczamy to — za sprawą nie tyle naszych
starań i sił, co wielkich dobrodziejstw Boga Najlepszego
i Największego w stosunku do nas i Rzeczypospolitej.
Skoro zaś wielką część wszystkich tych naszych sukcesów
i powodzeń zawdzięczamy gorliwym modlitwom
i wsparciu pobożnych ojców z zakonu św. Romualda
kamedułów oraz ich konwentowi ufundowanemu przez
najjaśniejszego śp. Władysława IV, króla i naszego
nieodżałowanego poprzednika, w eremie na Górze
Królewskiej, bliskiej od zachodu Warszawie, (...) dlatego
dla większej chwały Boga Wszechmogącego i w Trójcy
Jedynego (...) dajemy, darowujemy, zapisujemy (...)
tymże pobożnym ojcom, przeorowi i całemu wyżej
wzmiankowanemu konwentowi naszą wieś Nieporęt,
leżącą w ziemi warszawskiej po drugiej stronie Wisły, (...)
wraz z prawem patronatu istniejącego tamże kościoła.
(...) Ponadto uwalniamy i oswobadzamy wymienione
wyżej dobra od wszelkich świadczeń wojskowych oraz
stacji, podwód i jakichkolwiek innych obciążeń (...).
Dane w Warszawie dnia 16 lipca roku Pańskiego 1668 (...).
Jan Kazimierz król

Inhaerendo praemisso donationis villae Nieporęth
privilegio intromissionis per religiosos donatarios
acceptatae relatio

W związku z powyższym przywilejem donacji wsi
Nieporęt, relacja z wwiązania przyjętego przez
pobożnych obdarowanych

Ioannes Casimirus (...) significamus (...) quod coram
nobis et actis metrices Regni cancellariae minoris
personaliter comparentes providus Paulus Kielianczyk
ministerialis terrestris Regni generalis et nobiles
Stephanus Ciołkowski ac Stanislaus Przeorski (...)
recognoverunt (...) quia ipsi vigore donationis nostrae
villae Nieporęth nuncupatae illiusque omnium
attinentiarum de data Varsaviae die decima sexta mensis
Iulii anni nunc currentis religiosis patribus fratribus

Jan Kazimierz (...) oznajmiamy (...), że stawiając się
osobiście przed nami i aktami kancelarii mniejszej
metryki Królestwa opatrzny Paweł Kiliańczyk,
woźny generalny ziemski Królestwa, oraz szlachetni
Stefan Ciołkowski i Stanisław Przeorski (...) zeznali
(...), że na mocy donacji naszej wsi zwanej Nieporęt
wraz z jej wszystkimi przyległościami, uczynionej
w Warszawie dnia 16 lipca bieżącego roku pobożnym
ojcom, braciom zakonu św. Romualda kamedułów
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ordinis sancti Romualdi Camaldulensium conventus
Montis nostri Regii prope Varsaviam siti et iacentis ex
officiosa eorundem requisitione ad praefatam villam
Nieporęth die hodierna in actu contenta
condescenderunt atque eosdem religiosos patres in
praefatam villam Nieporęth curiam et illius attinentias
omnes et singulas in allegato privilegio donationis
descriptas intromiserunt (...). Actum Varsaviae in
comitiis Regni generalibus feria tertia post festum sancti
Bartholomei apostoli proxima, die vigesima octava
mensis Augusti, anno Domini millesimi sexcentesimo
sexagesimo octavo (...).
Andreas Olszowski episcopus Culmensis et Pomesaniae,
vicecancellarius Regni
[k. 25v.]
Religiosi patres Camaldulenses ad Varsaviam bona
villae Nieporęth Serenissimo resignant advitalitialiter
Ioannes Casimirus (...) significamus (...) quod coram
nobis et actis metrices Regni cancellariae nostrae
minoris personaliter comparentes religiosi patres
Placidus prior et Ioannes Baptista cellerarius conventus
in eremo et Monte Regio versus occasum Varsaviae
propinquo consistentis ordinis sancti Romualdi
Camaldulensium suo et totius conventus eiusdem
nomine (...) recognoverunt (...) quia ipsi totalia et integra
bona terrestria Nieporęth dicta in terra Varsaviensi ab
altera parte Istulae iacentia sibi recognoscentibus totique
conventui praedicto per nos privilegio certo (...) in
perpetuum donata (...) vicissim nobismet ipsis ad
extrema duntaxat vitae nostrae tempora dederunt
concesserunt et advitalitialiter resignaverunt (...) per
nosmet ipsos, non autem nostros successores bona
suprascripta modo praemisso advitalitio resignata ad
mortem nostram duntaxat tenenda habenda possidenda
(...). | [k. 26r.] (...) Actum Varsaviae feria secunda in
crastino festi Divisionis Sanctorum Apostolorum die
decima septima mensis Iulii anno Domini MDCLXVIII
(...).
Andreas Olszowski episcopus Culmensis et Pomesaniae,
vicecancellarius Regni

z konwentu naszej Góry Królewskiej usytuowanego
i leżącego koło Warszawy, na oficjalną ich prośbę
udali się dnia dzisiejszego, wyszczególnionego w tym
akcie, do rzeczonej wsi Nieporęt i wwiązali tychże
pobożnych braci w rzeczoną wieś Nieporęt, dwór
i wszelkie oraz każdą z osobna jej przyległości, opisane
we wzmiankowanym przywileju donacji (...). Działo
się w Warszawie, na sejmie generalnym Królestwa, we
wtorek po święcie św. Bartłomieja apostoła, dnia 28
sierpnia roku Pańskiego 1668 (...).
Andrzej Olszowski, biskup chełmiński i pomezański,
podkanclerzy Królestwa
Pobożni ojcowie kameduli przy Warszawie zrzekają
się na rzecz Najjaśniejszego dożywotnio dóbr wsi
Nieporęt
Jan Kazimierz (...) oznajmiamy (...), że stawiając się
osobiście przed nami i aktami kancelarii mniejszej
metryki Królestwa pobożni ojcowie Placyd, przeor, i Jan
Baptysta, szafarz konwentu znajdującego się w eremie na
Górze Królewskiej niedaleko na zachód od Warszawy,
z zakonu św. Romualda kamedułów, w imieniu własnym
i całego tegoż konwentu (...) zeznali (...), że dobra
ziemskie zwane Nieporęt, leżące w ziemi warszawskiej
po drugiej stronie Wisły (...), darowane wieczyście
pewnym przywilejem przez nas im, zeznającym,
i całemu rzeczonemu konwentowi (...), całe i w całości
wzajemnie nam dali i odstąpili, a to do końca naszego
życia, oraz zrzekli się ich dożywotnio (...), oddając wyżej
wymienione ziemie, zrzeczone w powyższy dożywotni
sposób, w posiadanie nasze, przy czym nie naszych
następców, mianowicie do naszej śmierci (...). Działo się
w Warszawie w poniedziałek nazajutrz święta Rozesłania
św. Apostołów, dnia 17 lipca roku Pańskiego 1668 (...).
Andrzej Olszowski, biskup chełmiński i pomezański,
podkanclerzy Królestwa
Rozgraniczenie ziem eremu od ziem starostwa
warszawskiego
Działo się na polu — częściowo królewskim, starostwa
warszawskiego, częściowo pobożnych ojców, braci
eremitów kamedułów, z zakonu św. Romualda, z eremu
położonego i wzniesionego w lesie na górze zwanej
Królewską koło Warszawy nad Wisłą — przynależnym
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[k. 26v.]
Dislimitatio fundorum eremi a fundis capitaneatus
Varsaviensis
Actum in loco campestri fundoque partim regali
capitaneatus Varsaviensis partim religiosorum patrum
fratrum eremitarum Camaldulensium instituti
S. Romualdi eremi in sylva et monte Regio dicto prope
Varsaviam ad Istulam situatae et erectae ad villam seu
praedium Ruda nuncupatum spectanti non procul imo
contigue molendino Pszenny dicto rivuloque eiusdem
cognominis Pszenny ab eodem molendino descendenti
seu defluenti iacente feria sexta in crastino octavae festi
SS. Corporis Christi anno Domini 1659.
Coram magnifico domino Ioanne in Lubowice
Lubowicki castellano Chelmensi capitaneo Punscensi etc.
etc., generosis Adamo Pętkowski notario terrestri
Varsaviensi, Matthaeo Cielicki secretario et generali
ac ordinario iudice, Stanislao Grzybowski vicepalatino
terrae Varsaviensis et notario marschalialis officii iuratis,
Felice Staniszewski, Francisco Pruszkowski notariis
consularibus Varsaviensibus commissariis per Sacram
Regiam Maiestatem ad infrascripta peragenda
et exequenda designatis et specialiter deputatis.
Praesentibus nobilibus Petro Golianski, Laurentio
Staniawski, Stanislao Bolkowski, Ioanne Ciecierski nec
non nobili ac provido Iacobo Grabowski ministeriali
Regni generali aliisque permultis fide dignis circa actum
hunc praesentibus testibus.
Coram iisdem quibus supra (...) personaliter
comparentes (...) religiosi patres fratres reverendus pater
Pachomius prior protunc eremi in Monte Regio superius
nominato, reverendus pater Oddo cellerarius et
procurator dictae eremi, reverendus pater Placidus
sacristianus, venerabilis frater Thimoteus dispensator,
eremitae Camaldulenses protunc in eremo superius
recensita pie et devote degentes suis ac totius praedictae
eremi nomine litteras commissionis S. R. M. de data
Varsaviae die 31 <sic> mensis 7-bris anno Domini 1658
e maiori cancellaria Regni emanatas (...) | [k. 27r.] (...)
produxerunt in tenore sequenti.
Jan Kazimierz (...) wielmoznemu y urodzonym Janowi
Franciszkowi Lubowickiemu (...), Adamowi
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do wsi czy też posiadłości zwanej Ruda, leżącym
niedaleko, a wręcz blisko młyna zwanego Pszenny oraz
potoku tegoż imienia Pszenny, schodzącego czy też
spływającego od tegoż młyna, w piątek nazajutrz oktawy
święta Bożego Ciała roku Pańskiego 1659.
Wobec wielmożnego pana Jana na Lubowicach
Lubowickiego, kasztelana chełmskiego, starosty
puńskiego itd. itd., urodzonych Adama Pętkowskiego,
notariusza ziemskiego warszawskiego, Mateusza
Cielickiego, sekretarza oraz sędziego generalnego
i zwykłego, Stanisława Grzybowskiego, wicewojewody
ziemi warszawskiej i notariusza urzędu
marszałkowskiego, jako przysięgłych, oraz Feliksa
Staniszewskiego, Franciszka Pruszkowskiego, notariuszy
radzieckich warszawskich, komisarzy wyznaczonych
i specjalnie skierowanych przez Jego Królewską
Wysokość w celu przeprowadzenia i uskutecznienia
poniższego.
W obecności szlachetnych Piotra Golańskiego,
Wawrzyńca Staniawskiego, Stanisława Bolkowskiego,
Jana Ciecierskiego, a także szlachetnego i opatrznego
Jakuba Grabowskiego, woźnego generalnego Królestwa,
oraz innych licznych wiarygodnych, obecnych przy tym
akcie świadków.
Stawiając się osobiście (...) wobec tychże, co wyżej, (...)
pobożni ojcowie, bracia: wielebny ojciec Pachomiusz,
naonczas przeor eremu na wzmiankowanej wyżej
Górze Królewskiej, wielebny ojciec Oddo, szafarz
i prokurator rzeczonego eremu, wielebny ojciec Placyd,
zakrystianin, czcigodny brat Tymoteusz, zarządca,
eremici kameduli naonczas pobożnie i gorliwie żyjący
w wyżej wzmiankowanym eremie, w imieniu własnym
i całego rzeczonego eremu przedstawili pismo komisji
Jego Królewskiej Wysokości, dane w Warszawie dnia 31
<sic> września roku Pańskiego 1658, wydane z kancelarii
większej Królestwa, (...) o treści następującej.
Jan Kazimierz (...) wielmoznemu y urodzonym
Janowi Franciszkowi Lubowickiemu (...), Adamowi
Pętkowskiemu (...), Macieiowi Cieleckiemu (...),
Stanisławowi Grzybowskiemu (...). Wielmozni
y urodzeni wiernie nam mili, (...) chcąc pobozną
y swiątobliwą intencyą K. J. M. S-tey pamięci Władisława
pana brata naszego okolo fundacy zakonu swiętego
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Pętkowskiemu (...), Macieiowi Cieleckiemu (...),
Stanisławowi Grzybowskiemu (...). Wielmozni
y urodzeni wiernie nam mili, (...) chcąc pobozną y
swiątobliwą intencyą K. J. M. S-tey pamięci Władisława
pana brata naszego okolo fundacy zakonu swiętego
Romualda pustelnika pobliżu miasta naszego Warszawy
zaczętey do doskonałego skutku przywiesc, poniewasz
dla teraznieyszego zamieszania y ustawicznych woien
w panstwach naszych dokonczona byc niemogła u dobra
te do pomienioney fundacy (...) incorporowane
słusznego ograniczenia nie maią, (...) zdało się nam (...)
WW do tey fundacyei zazyc (...), ządaiąc, abyscie (...) wsi
sąsiedckie poblisze a mianowicie possessorow wsi
Młocin y Powąsk na tameczne miesca y grunty ziechali
y miedzy pomienionemi wsiami dostateczne granice
uczynili, kopce y znaki według dawnego zwyczaiu
granicznego postanowili (...).| [k. 27v.] (...) To w pilney
maiąc consideratiey aby pomienioni zakonnicy
w gruntach swoich od sąsiedckich wsi nie byli uciśnieni.
(...) Datum [dane] w Warszawie d. 31 <sic> m-ca
wrzesnia roku Panskiego 1658 (...).
Jan Kazimierz krol
Następują kopie dokumentów fundacyjnych Władysława
IV i Jana Kazimierza oraz list ww. komisarzy do starosty
warszawskiego Jana Wielopolskiego.
[k. 30v.]
Et magnificus generosique DD. commissarii S. R. M. (...)
postulationi religiosorum ac reverendorum PP.
eremitarum Camaldulensium facile annuentes (...) ad
erectionem scopulorum processerunt, eo videlicet modo.
In primis in monticulo alias colle arenoso non adeo
excelso una facie supradictum molendinum et rivulum
Pszenny dictum versus meridiem quasi, altera vero
villam Polkow versus orientem et tertia praedium Ruda
dictum versus quasi aquilonem respiciente duos
scopulos metales seu aciales DD. commissarii in
praesentia sui unum e regione saepius dicti molendini
Pszenny atque rivuli ab eodem molendino descendentis,
tum et penes viam publicam qua itur Varsavia in
Zakroczym, in recognitionem proprietatis bonorum
capitaneatus Varsaviensis, alterum vero a quo apellatum
e regione bonorum atque praedii Ruda, in
recognitionem proprietatis et haereditatis bonorum

Romualda pustelnika pobliżu miasta naszego Warszawy
zaczętey do doskonałego skutku przywiesc, poniewasz
dla teraznieyszego zamieszania y ustawicznych woien
w panstwach naszych dokonczona byc niemogła u dobra
te do pomienioney fundacy (...) incorporowane słusznego
ograniczenia nie maią, (...) zdało się nam (...) WW
do tey fundacyei zazyc (...), ządaiąc, abyscie (...) wsi
sąsiedckie poblisze a mianowicie possessorow wsi Młocin
y Powąsk na tameczne miesca y grunty ziechali y miedzy
pomienionemi wsiami dostateczne granice uczynili,
kopce y znaki według dawnego zwyczaiu granicznego
postanowili (...).| [k. 27 v.] (...) To w pilney maiąc
consideratiey aby pomienioni zakonnicy w gruntach
swoich od sąsiedckich wsi nie byli uciśnieni. (...) Datum
[dane] w Warszawie d. 31 <sic> m-ca wrzesnia roku
Panskiego 1658 (...).
Jan Kazimierz krol
Następują kopie dokumentów fundacyjnych Władysława
IV i Jana Kazimierza oraz list ww. komisarzy do starosty
warszawskiego Jana Wielopolskiego.
Wielmożny i urodzeni panowie komisarze Jego
Królewskiej Wysokości, (...) przychylając się z łatwością
do prośby pobożnych i wielebnych ojców eremitów
kamedułów, (...) przystąpili do wznoszenia kopczyków
granicznych, w taki mianowicie sposób. Po pierwsze na
górce czy też wzgórku piaszczystym, niezbyt wysokim,
leżącym po pierwsze mniej więcej na południe od
rzeczonego młyna i potoku zwanego Pszenny, po
drugie zaś na wschód od wsi Pólków, a po trzecie
mniej więcej na północ od posiadłości zwanej Ruda,
panowie komisarze we własnej obecności kazali i polecili
wznieść dwa kopczyki graniczne narożne, jeden od
strony wzmankowanego młyna Pszenny oraz potoku
schodzącego od tegoż młyna, a także od strony drogi
publicznej, którą jedzie się z Warszawy do Zakroczymia,
na oznaczenie własności dóbr starostwa warszawskiego,
drugi zaś od strony dóbr i posiadłości Ruda, od której
jest nazywany, na oznaczenie dziedzicznej własności
dóbr wyżej wymienionych wielebnych ojców eremitów.
Następnie, podążając od tego kopczyka granicznego
narożnego — wzniesionego tak, jak to zostało
przedstawione, na ziemi własnej ojców eremitów — prawą
stroną wyżej wymienionej drogi publicznej ciągnącej się
do Zakroczymia, w odległości około dwóch lub trzech
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supranominatorum RR. PP. eremitarum erigi fecerunt et
mandaverunt. Item ab eodem scopulo aciali seu metali
taliter ut <ex>pressum est in fundo proprio patrum
eremitarum erecto a dextra parte viae superius expressae
publicae Zakroczym versus tendentis protensive
progrediendo duobus vel tribus circiter stadiis scopulus
primus parietalis seu collateralis a dextra parte viae
religiosorum patrum proprius erectus. Item ab hoc recto
tramite procedendo a dextra viae secundus scopulus
parietalis item proprius. Item tertius scopulus ab iisdem
superioribus recto ductu positus a dextra eiusdem viae
religiosorum patrum proprius. Item quartus scopulus
parietalis bona religiosorum patrum eremitarum a bonis
capitanealibus distinguens prope rivulum seu torrentem
Czerwonka dictum, qui a montibus et ex bonis
capitanealibus per viam Zakroczymensem transversaliter
in bona religiosorum patrum descendit et ad stagna seu
piscinas fundi Ruda Istulam versus defluit. Item
transgrediendo post eundem torrentem Czerwonka
dictum ulterius scopulus quintus a parte dextra viae
Zakrocimensis erectus dictorum religiosorum patrum
proprius. Item ulterius progrediendo a par|[k. 31r.]te
dextra praedictae viae publicae in Zakroczym tendentis
scopulus sextus itidem patrum eremitarum proprius.
Item septimus similiter. Item octavus similiter et nonus
et decimus atque undecimus nec non duodecimus prope
declivium montis seu vallis vulgo Kielbasna dicti versus
crucem erectam rubrica depictam omnes a parte dextra
viae praedictae Zakrocimiensi<s> publicae quae vergit
versus Lomny et Borakow. Item ulterius ab eodem usque
ad crucem praedictam progrediendo duo scopuli erecti
unus capitanealis seu alias collateralis a sinistra parte
viae publicae multociens nominatae scopulus, alter vero
prope crucem a dextra parte eiusdem viae religiosorum
patrum proprius. A quo recta tendendo linea tres scopuli
distinctim sunt erecti eorundem patrum eremitarum
proprii. Deinde in ulteriori tractu erecti sunt duo scopuli
inter plagas quasi occidentalem et aequinoctialem, unus
e regione villae Młociny collateraliter angularis seu
acialis a sinistra parte viae, villam dictam Młociny
respiciens, alter vero a dextra parte viae praedictae
sylvam et eremum ac Istulam versus prospiciens ad
quam appellatus patrum eremitarum proprius. A quo
deinde scopulo incipiendo transversaliter versus Istulam
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stadiów wzniesiono po prawej stronie drogi pierwszy
kopczyk boczny, własny pobożnych ojców. Następnie,
podążając od niego prosto po prawej stronie drogi drugi
kopczyk boczny, także własny. Następnie trzeci kopczyk
postawiony w prostej linii od tychże poprzednich, po
prawej strony tejże drogi, własny pobożnych ojców.
Następnie czwarty kopczyk boczny, rozdzielający dobra
pobożnych ojców eremitów od dóbr starościńskich, nad
rzeczką czy też potokiem zwanym Czerwonka, który
płynie od gór i z dóbr starościńskich w poprzek przez
drogę zakroczymską do dóbr pobożnych ojców i spływa
w stronę Wisły do stawów czy też rybników posiadłości
Ruda. Następnie, idąc dalej za tenże potok zwany
Czerwonka, kopczyk piąty, wzniesiony po prawej stronie
drogi zakroczymskiej, własny rzeczonych pobożnych
ojców. Następnie, podążając dalej prawą stroną rzeczonej
drogi publicznej ciągnącej się do Zakroczymia, kopczyk
szósty, również własny ojców eremitów. Następnie
siódmy podobnie. Następnie ósmy podobnie oraz
dziewiąty, dziesiąty i jedenasty, a także dwunasty koło
stoku góry czy też doliny zwanej potocznie Kiełbaśna,
w stronę wzniesionego krzyża, pomalowanego na
czerwono, wszystkie po prawej stronie rzeczonej drogi
publicznej zakroczymskiej, która prowadzi w stronę
Łomny i Burakowa. Następnie, podążając dalej od niego
aż do rzeczonego krzyża, wzniesiono dwa kopczyki,
jeden kopczyk starościński czy też inaczej boczny, po
lewej stronie wielekroć wzmiankowanej drogi publicznej,
drugi koło krzyża po prawej stronie tejże drogi, własny
pobożnych ojców. Z tego miejsca podążając wzdłuż
linii prostej wzniesiono trzy oddzielne kopczyki, własne
tychże ojców eremitów. Następnie w dalszym ciągu,
w stronę północno-zachodnią, wzniesione zostały
dwa kopczyki, jeden obok wsi Młociny narożny, po
lewej stronie drogi, skierowany w stronę rzeczonej wsi
Młociny, drugi zaś po prawej stronie rzeczonej drogi
skierowany w stronę lasu, eremu oraz Wisły, od której
jest nazywany, własny ojców eremitów. Następnie,
poczynając od tego kopczyka i kierując się poprzecznie
w stronę Wisły przez nową drogę ciągnącą się od eremu
do Młocin, wzniesiono oraz umieszczono dwa kopczyki
wzdłuż linii prostej ciągnącej się ku Wiśle i jej brzegowi
naprzeciw wsi czy też posiadłości Świdry, od strony dóbr
dziedzicznych konwentu warszawskiego pobożnych
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eundo per viam novam ab eremo ad Młociny tendentem
scopuli duo recto tramite ad Istulam et eius ripam
tendente{s} ex opposito villam seu praedium Swidry
bona haereditaria conventus Varsaviensis religiosorum
patrum Dominicanorum respicientes sunt erecti ac
situati. Quorum quidem a parte haereditatis patrum
eremitarum (exceptis collateralibus) scopulorum in
numero viginti erectione granicierumque inter
haereditates et vicinitates ac bona concurrentia
sufficienti eademque nemini praeiudiciosa (...) iuxta
mentem S. R. M. litterarum commissionis dislimitatione
facta (...).

ojców dominikanów. Wzniesiono zaś tych kopczyków
od strony posiadłości ojców eremitów (wyjąwszy boczne)
dwadzieścia, czyniąc — stosownie do myśli zawartej
w piśmie z poleceniem Jego Królewskiej Wysokości
— wystarczające rozgraniczenie pomiędzy sąsiednimi
posiadłościami, przy tym nikomu nie przynosząc
szkody (...).

[k. 31v.]

Po pierwsze w sprawie (...) pomiędzy urodzonym
oskarżycielem publicznym Królestwa i Rzeczypospolitej
oraz jego oskarżycielami posiłkowymi, pobożnym
ojcem Placydem, naonczas przeorem, i Justem,
profesem, działającymi w imieniu własnym oraz całego
konwentu eremitów kamedułów zakonu św. Romualda
z Góry Królewskiej położonej przy Warszawie, pw.
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
(...), jako powodami, z jednej strony, oraz jaśnie
oświeconym i wielmożnym, czcigodnymi i urodzonymi
Samuelem Jerzym, wojewodą płockim, starostą
krzepickim i wareckim, Franciszkiem, sekretarzem
większym Królestwa, opatem sieciechowskim,
prepozytem katedralnym krakowskim, i Albertem,
chorążym dworu Królestwa, starostą łomżyńskim itd.,
synami śp. wielmożnego Andrzeja Prażmowskiego,
kasztelana warszawskiego, wnukami zaś śp.
urodzonego Wawrzyńca Prażmowskiego, a także
braćmi rodzonymi i prawowitymi sukcesorami jaśnie
oświeconego i przewielebnego ojca w Chrystusie, śp.
pana Mikołaja arcybiskupa gnieźnieńskiego, Janem,
synem śp. Remigiana, wnukiem śp. Jana, rzeczonego
zaś Wawrzyńca Prażmowskiego prawnukiem, a także
Janem, synem śp. Stanisława, wnukiem śp. Adama,
Piotrem, synem śp. Jana, Andrzejem i Samuelem,
synami śp. Olbrachta, podkomorzego czerskiego,
wnukami śp. Piotra, Anną, żoną urodzonego Pawła
Cieciszewskiego, chorążego łuckiego, i Katarzyną,
żoną urodzonego Franciszka Grzybowskiego,
podkomorzego czerskiego, córkami śp. urodzonego
Gabriela, notariusza ziemskiego warszawskiego,
wnuczkami zaś śp. Marcina, miecznika ziemi czerskiej,

Dekret seymowy ratione [w sprawie] summy 50000
Actum Varsaviae in conventione Regni generali feria
sexta post dominicam Septuagesimae proxima anno
Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo.
In causa primum (...) inter generosum instigatorem
Regni ac Reipublicae eiusque delatores religiosum
patrem Placidum protunc priorem et Iustum professum
suis et totius conventus eremitarum Camaldulensium
ordinis sancti Romualdi ex Monte Regio ad Varsaviam
sito sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae
Virginis Mariae agentes nominibus (...) partem actoream
ab una et illustrem ac magnificum, venerabiles ac
generosos Samuelem Georgium palatinum Plocensem,
Krzepicensem Varecensemque capitaneum, Franciscum
secretarium Regni maiorem, abbatem Sieciechoviensem,
praepositum cathedralem Cracoviensem et Albertum
vexilliferum curiae Regni Łomżensem etc. capitaneum,
olim magnifici Andreae Prażmowski castellani
Varsaviensis filios, generosi vero olim Laurentii
Prażmowski nepotes et illustrissimi ac reverendissimi in
Christo patris domini olim Nicolai archiepiscopi
Gnesnensis fratres germanos et legitimos successores,
Ioannem olim Remigiani filium quondam Ioannis
nepotem, praefati vero Laurentii Prażmowski
pronepotem, tum et Ioannem olim Stanislai quondam
Adami, Petrum olim Ioannis, Andream et Samuelem
olim Albrachti succamerarii Cernensis filios, quondam
Petri nepotes, Annam generosi Pauli Cieciszewski
vexilliferi Lucensis consortem et Catherinam generosi
Francisci Grzybowski succamerarii Cernensis consortem,

Dekret seymowy ratione [w sprawie] summy 50000
Działo się w Warszawie na zgromadzeniu generalnym
Królestwa w piątek po niedzieli Siedemdziesiątnicy roku
Pańskiego 1677.
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olim generosi Gabrielis notarii terrestris Varsaviensis
filias, olim vero Martini gladiferi terrae Cernensis nep{o}
tes, Sigismundum olim Stanislai filium quondam
Stanislai nepotem Prażmowskie, uti facti infrascripti
principales et primarios authores, tum et generosum
Stephanum Leszczyński, Christophorum Bigiel,
Stanislaum Czechowski aliosque quosvis eiusdem facti
comprincipales et cooperatores de nominibus et
cogno|[k. 32r.]minibus ad praesens ignotos (...) parte ab
altera, omnes insimul citatos pro eo, quia ipsi non
attentis legibus Regni (...) ausi sunt et temere
praesumpserunt (...) feria secunda pridie Visitationis
Beatissimae Virginis Mariae anno millesimo
sexcentesimo sexagesimo nono per certas et adiunctas
sibi personas eiusdem facti complices et coadiutores
famulos ac dragones numerum quadraginta personarum
excedentes (...) bona villae Nieporenth per serenissimum
olim Divae memoriae Ioannem Casimirum Poloniae et
Sueciae regem antecessorem serenissimi moderni regis
ante abdicationem religiosis actoribus modernis et
ecclesiae eorundem conventuique (...) | [k. 32v.] (...)
anno millesimo sexcentesimo sexagesimo septimo
collata (...) vi et violenter insidere nullumque ius ad
suprascripta bona villae Nieporęth habendo (...), ex
praefatis bonis religiosos actores et administratorem
curiae et bonorum nobilem Alexandrum Grabowski
personam equestris ordinis modo violento expellere,
frumenta varia et alias res permultas (...) ad summam
quatuor millium ducentorum septuaginta quatuor
florenorum et grossorum duodecem taxatas itidem
violenter recipere et in usum proprium convertere,
religiosos fratres duos et tertium (...) in privatis
carceribus detinere (...) aliasque violentias in termino
advenienti specificandas inferre (...).
[... k. 33v.]
(...) Sacra Regia Maiestas cum dictis consiliariis suis
decrevit, quatenus iidem citati generosi Prażmowscy (...)
summam triginta millium florenorum Polonicalium in
emundationem bonorum praeallegatorum decretam (...)
tum et aliam summam pro aedificiis ac melioratione
bonorum dictorum Nieporenth nec non pro aliis
omnibus praetensionibus viginti millium florenorum
Polonicalium dictae parti actoreae conventui patrum
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Zygmuntem, synem śp. Stanisława, wnukiem śp.
Stanisława, Prażmowskimi, jako przywódcami
i głównymi sprawcami niżej opisanego czynu, ponadto
też urodzonym Stefanem Leszczyńskim, Krzysztofem
Bigielem, Stanisławem Czechowskim i innymi tegoż
czynu współprzywódcami i współsprawcami o imionach
i nazwiskach dotąd nieznanych (...), z drugiej strony,
wszystkimi razem pozwanymi z tego powodu, że
nie zważając na prawa Królestwa (...) pochopnie
przedsięwzieli i ośmielili się (...) w poniedziałek,
w przeddzień Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
roku Pańskiego 1669 — z pomocą pewnych dobranych
sobie ludzi, współuczestników i pomocników w tym
czynie, sług i dragonów w liczbie przekraczającej 40
osób — (...) zasadzić się siłą i gwałtem (...) na dobra
wsi Nieporęt (...), nadane przed abdykacją, w roku
1667, przez najjaśniejszego śp. Jana Kazimierza,
króla Polski i Szwecji, poprzednika najjaśniejszego
obecnego króla, pobożnym obecnym powodom oraz
ich kościołowi i konwentowi (...), nie mając do wyżej
wymienonych dóbr wsi Nieporęt żadnego prawa (...),
wypędzić w sposób gwałtowny z rzeczonych dóbr
pobożnych powodów oraz administratora dworu
i dóbr, szlachetnego Aleksandra Grabowskiego, osobę
stanu rycerskiego, zboża rozmaite i inne liczne rzeczy
(...) o wartości 4274 złotych i 12 groszy gwałtem zabrać
i obrócić na własny użytek, dwóch pobożnych braci
oraz trzeciego (...) trzymać w prywatnych więzieniach
(...) i inne gwałty zadać, które zostaną wyszczególnione
w nadchodzącym czasie (...).
(...) Jego Królewska Wysokość z rzeczonymi swoimi
doradcami postanowił, aby ciż pozwani urodzeni
Prażmowscy (...) wypłacili i wyliczyli rzeczonej stronie
pozywającej, konwentowi ojców kamedułów Góry
Królewskiej położonej przy Warszawie, sumę 30 tysięcy
złotych polskich, osądzoną jako pokrycie szkód wyżej
wymienionych dóbr (...), ponadto i drugą sumę 20
tysięcy złotych polskich na budynki oraz polepszenie
stanu rzeczonych dóbr Nieporęt, a także na pokrycie
wszelkich innych pretensji, w sumie 50 tysięcy w bieżącej
monecie, przed urzędem grodzkim warszawskim w ciągu
najbliższego tygodnia roku obecnego. (...) Ponieważ
zaś ciż wielebni ojcowie kameduli, powodowie, od razu
zadeklarowali, że wniosą tę sumę 50 tysięcy złotych
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Camaldulensium Montis Regii ad Varsaviam siti, hanc
quidem summam quinquaginta millium in currenti
moneta hinc in spatio unius septimanae in anno
praesenti coram officio castrensi Varsaviensi solvant et
enumerent. (...) Quam quidem summam quinquaginta
millium florenorum Polonicalium quoniam iidem
reverendi patres Camaldulenses actores in bona
haereditaria generosi Athanasii Miączynski colonelli S. R.
M. villas videlicet Zavieprzyce, Wola Zavieprzycka et
Janiś in palatinatu et districtu Lublinensi sitas et iacentes
iure reemptionis alias na Wyderkaff se importaturos
exnunc declaraverunt citati quoque super hanc
reemptionem consentiunt, idcirco S. R. Maiestas
adhaerendo partium mutuis declarationibus et consensui
hanc eandem transactionem contractus et inscriptiones
quasvis inter praefatos religiosos patres Camaldulenses
et generosum Miączynski factas et faciendas approbare
et ratificare dignata est (...).
[k. 34r.]
Privilegium S. R. M. super advocatia in villa Zyran
Ioannes tertius (...) significamus (...) remissam fuisse ad
nos (...) a iudicio assessorum nostrorum causam et
actionem inter nobiles Vladislaum Wosniewski et
Catherinam coniuges advocatiae in villa Żyran
possessores actores reponendi ab una atque religiosos
patres ordinis sancti Romualdi fratrum
Camalduliensium conventus in Monte Regio ad
Varsaviam iacentis priorem totumque conventum citatos
parte ab altera (...) actoribus reponendi nobilibus
Wosniowskim coniugibus citatis pro eo quod licet vigore
legis publicae in vim auctionis fundationis suprascripti
conventus eremitarum Divae memoriae serenissimus
Ioannes Casimirus villam desolatam Żyran nuncupatam
seu potius fundum antehac a multis annis desertum, in
quo olim eadem villa Żyran cum advocatia situata erat,
delatoribus seu conventui illorum in perpetuum dederit
et donaverit nobilis quoque Fabianus Żuchorski tali
auctione fundationis iure praetenso super advocatiam
exclusus steterit nullumque ius sibi legitimum ad fundos
advocatiales (...) praetendere inque personas citatorum
coniugum (...) cedere potuerit, nihilominus citati in
praeiudicium et convulsionem iuris fundationis
religiosorum delatorum, vigore certi consensus nostri

polskich prawem odkupnym czyli na Wyderkaff w dobra
dziedziczne urodzonego Atanazego Miączyńskiego,
pułkownika Jego Królewskiej Wysokości, mianowicie
Zawieprzyce, Wolę Zawieprzycką i Janiś, położone
i leżące w województwie i powiecie lubelskim, a pozwani
wyrazili na to zgodę, dlatego Jego Królewska Wysokość,
stosując się do wzajemnych deklaracji i do zgody stron,
raczył aprobować i ratyfikować tę transakcję kontraktu
oraz wszelkie zapisy pomiędzy rzeczonymi pobożnymi
ojcami kamedułami a urodzonym Miączyńskim,
dokonane już oraz mające się dokonać w przyszłości (...).
Przywilej Jego Królewskiej Wysokości w sprawie
wójtostwa we wsi Żerań
Jan III (...) oznajmiamy (...), że odesłane zostały do
nas (...) przez sąd naszych asesorów sprawa i czynność
pomiędzy szlachetnymi Władysławem Wośniewskim
<sic> i Katarzyną, małżonkami, posiadaczami wójtostwa
we wsi Żerań, jako powodami repozycji, z jednej strony,
oraz pobożnymi ojcami zakonu św. Romualda braci
kamedułów konwentu leżącego na Górze Królewskiej
przy Warszawie, przeorem i całym konwentem, jako
pozwanymi, z drugiej strony, (...) powodowie repozycji
szlachetni Wośniowscy, małżonkowie, pozwani
zostali dlatego, że chociaż ma mocy ustawy publicznej
w sprawie powiększenia fundacji wyżej wymienionego
konwentu eremitów śp. najjaśniejszy Jan Kazimierz
wieczyście dał oraz darował oskarżycielom, czyli ich
konwentowi, opuszczoną wieś zwaną Żerań, a raczej
grunt przedtem od wielu lat opustoszały, na którym
niegdyś lokowana była ta wieś Żerań wraz z wójtostwem,
a ponadto szlachetny Fabian Żuchorski stał się po takim
powiększeniu fundacji wykluczony z praw do wójtostwa
i nie mógł domagać się dla siebie żadnego prawa do
gruntów wójtowskich (...) ani przelać go (...) na osoby
pozwanych małżonków, niemniej jednak pozwani,
czyniąc szkodę i zamieszanie prawu fundacji pobożnych
oskarżycieli, na mocy pewnej naszej zgody, otrzymanej
przez rzeczonego szlachetnego Żuchorskiego wskutek
złego poinformowania naszej kancelarii, (...) nie bali się
przejąć wójtostwa leżącego w rzeczonej wsi Żerań, i tak
też je przejęli oraz przywłaszczyli sobie drogą wwiązania,
a także zajęli nienależnie i bezprawnie pewne grunty
należące do fundacji oskarżycieli (...).
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per dictum nobilem Żuchorski ad malam cancellariae
nostrae informationem obtenti (...) advocatiam in dicta
villa Żyran quasi iacentem obtinere non sunt veriti prout
obtinuerunt et per intromissionem certos fundos
fundationi delatorum subiectos sibi appropriarunt et
eosdem nulliter et indebite occuparunt (...).
[... k. 35r.]
(...) In termino itaque hodierno (...) nos cum senatoribus
et consiliariis Regni (...) exceptis partium praefatarum
controversiis allegationibus et defensis iisque probe et
mature examinatis visisque iuribus per partes
reproductis (...) citatos nobiles Wosniowskie coniuges |
[k. 35v.] circa iura sua superius reproducta et
possessionem ac usum fructum advocatiae pro qua res
est in villa Żyran sitae conservandos et manutenendos
esse duximus prout ad ultima duntaxat vitae tempora
vtriusque praefatorum Vladislai Wosniowski et
Catherinae coniugum (...) conservamus et manutenemus.
Post fata autem eorundem nobilium Wosniowskich
coniugum amborum advocatiam eandem (...) actoribus
modernis religiosis patribus Camaldulensibus totique
eorum conventui in Monte Regio ad Varsaviam sito (...)
applicamus adiudicamus et tradimus per ipsos et
conventum eorum una cum villa Żyran iuxta contenta
privilegii sibi servientis (...) tenendam possidendam et
utifruendam, ita tamen ut aedificia qualiacunque post
fata dictorum Wosniowskich coniugum relicta fuerint,
successoribus eorum legitimis praevia taxa competenti
persolvant et satisfaciant, statuimus praesentis decreti
nostri vigore. (...) Actum Żołkieviae in Russia sabbato
pridie festi sanctorum Fabiani et Sebastiani martyrum,
die scilicet decima nona mensis Ianuarii anno Domini
millesimo sexcentesimo octuagesimo sexto (...).
Michael Radzieiowski episcopus Varmiensis,
procancellarius Regni
[k. 36r.]
Ioannes III (...) significamus (...) adcitatos fuisse ad nos
et iudicium nostrum literis cittacionis nostrae regiae
secundae religiosos patrem priorem totumque
conventum ordinis Camaldulensium in Monte Regio ad
Varsaviam sittum (...) ad instantiam generosi instigatoris
Regni eiusque delatorum spiritualium ac famatorum
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(...) Na dzisiejszym więc posiedzeniu (...) my wraz
z senatorami i doradcami Królestwa (...), przyjąwszy do
wiadomości kontrowersje, przedłożenia i argumenty
stron oraz stosownie i dojrzale je zbadawszy, a także
przyjrzawszy się prawom okazywanym przez strony
(...), uznaliśmy, że pozwani szlachetni Wośniowscy,
małżonkowie, winni być zachowani i podtrzymani
w swoich wyżej okazanych prawach oraz w posiadaniu
i korzystaniu z wójtostwa, o które ta sprawa się toczy,
położonego we wsi Żerań, jako też (...) zachowujemy
i podtrzymujemy <ich> aż do końca życia obojga
rzeczonych małżonków, Władysława Wośniowskiego
i Katarzyny. Po śmierci zaś tychże szlachetnych
obojga małżonków Wośniowskich, wójtostwo to (...)
przyłączamy, zasądzamy i przekazujemy obecnym
powodom, pobożnym ojcom kamedułom i całemu
ich konwentowi usytuowanemu na Górze Królewskiej
przy Warszawie (...), w celu dzierżenia, posiadania
i korzystania przez nich i ich konwent, razem z wsią
Żerań, wedle treści przywileju im służącego (...), pod
warunkiem jednak, że budynki, jakie tylko pozostaną
po śmierci rzeczonych małżonków Wośniowskich,
spłacą oni stosowną kwotą ich prawowitym następcom
oraz zadośćuczynią za nie, co postanowiliśmy mocą
niniejszego naszego dekretu. (...) Działo się w Żółkwi na
Rusi w sobotę, w przeddzień święta św. męczenników
Fabiana i Sebastiana, dnia 19 stycznia roku Pańskiego
1686 (...).
Michał Radziejowski, biskup warmiński,
podkanclerzy Królestwa
Jan III (...) oznajmiamy (...), że pozwani zostali przed nas
i nasz sąd pismem drugiego naszego pozwu królewskiego
pobożni ojciec przeor i cały konwent zakonu kamedułów
usytuowany na Górze Królewskiej przy Warszawie
(...), na wniosek urodzonego oskarżyciela publicznego
Królestwa i jego oskarżycieli posiłkowych, duchownych,
oraz sławetnych burmistrza, rajców i całego magistratu
naszego nowego miasta Warszawy, w celu złożenia
i zwrócenia pewnego naszego reskryptu <wydanego>
10 lipca roku bezpośrednio minionego 1688 z naszej
kancelarii — wskutek złego poinformowania z ich strony
— przeciw prawom i przywilejom służącym naszemu
nowemu miastu Warszawie (...).
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proconsulis consulum totiusque magistratus civitatis
nostrae novae Varsaviae ad reponendum et restituendum
certum rescriptum nostrum ex cancellaria nostra quasi
ad sinistram illorum informationem de data 10 Iulii
anno proxime praeterito 1688 contra iura et privilegia
civitati nostrae novae Varsaviae servientia (...).
[k. 36v.]
(...) E contra religiosi patres ac fratres citati se nullum
rescriptum a nobis cum sigillo impetrasse, literas
duntaxat cum sigillo camerae nostrae ad magnificum
palatinum modernum Plocensem pro illo tempore
referendarium Regni, tanquam capitaneum
Varsaviensem obtinuisse intulerunt et quod tam vigore
earundem literarum nostrarum quam vigore pacti seu
complanationis cum magistratu scabinatu ac
communitate adeoque cum omnibus ordinibus civitatis
novae Varsaviae initae ac conclusae hanc particulam
fundi in parte posteriori domus et fundi Wyklewiczow
quondam nuncupati in nova civitate Varsaviae penes
viam publicam ad Nalewki tendentem ad praesens
eorundem religiosorum patrum fratrum
Camaldulensium conventus suprascripti <fundi> proprii
ac haereditarii contiguam proximeque vicinam velle
possidere et conditionibus in eadem transactione
adscriptis, nempe florenos 300 Polonicales in bonis
certis cum censu annuo locandos enumerare, inquilino
pro domuncula ibidem extante satisfactionem
competentem praestare, aquaeductum seu aquagium
publicum in eadem particula fundi ex antiquo
haerentem pati, ad reparandas seu purgandas fistulas
liberum semper aditum permittere nec impedire alias
do naprawy albo chędożenia rur wodnych przez tenze
grunt z pola do publiczney studni wodę prowadzących
nie przeszkadzać dopuszczać y zawsze wolny przystęp
pozwalać semper et toties quoties opus fuerit paratos
esse (...) se declararunt (...).
[k. 37r.]
(...) Nos cum consiliariis et iurisperitis nostris exceptis
ambarum partium controversiis allegationibus et
defensis (...) particulam fundi (ratione cuius actio
praesens mota est) religiosis patribus ac fratribus citatis
modernis totique conventui Camaldulensium in Monte
Regio ad Varsaviam fundato cum onere aquagii publici

(...) Z kolei pobożni ojcowie i bracia pozwani zeznali,
że nie uzyskali od nas żadnego reskryptu z pieczęcią,
a otrzymali jedynie pismo z pieczęcią naszej komory
skarbowej do wielmożnego obecnego wojewody płockiego
a naonczas referendariusza Królestwa, jako starosty
warszawskiego, i że zarówno na mocy tegoż naszego
pisma, jak i na mocy układu czy też porozumienia
przedsięwziętego i zawartego z magistratem, ławnikami
i gminą, a do tego ze wszystkimi stanami nowego miasta
Warszawy, chcą posiadać tę cząstkę gruntu w tylnej
części domu i gruntu zwanego niegdyś Wyklewiczów
w nowym mieście Warszawie, przy drodze publicznej
ciągnącej się ku Nalewkom, przylegającą obecnie
i bezpośrednio sąsiadującą z <gruntem> własnym
i dziedzicznym tychże pobożnych ojców, braci kamedułów
z wyżej wymienionego konwentu, oraz zadeklarowali,
że są gotowi na warunki spisane w tejże transakcji,
mianowicie by lokować 300 złotych polskich na
pewnych dobrach wraz z czynszem rocznym, zapewnić
stosowne zadośćuczynienie za domek lokatorowi tamże
zamieszkującemu, zgodzić się na akwedukt czy też
wodociąg publiczny z dawna istniejący na tej cząstce
gruntu, zawsze pozwalać i nie bronić wolnego dostępu
w celu naprawiania lub czyszczenia rur, inaczej do
naprawy albo chędożenia rur wodnych przez tenze grunt
z pola do publiczney studni wodę prowadzących nie
przeszkadzać dopuszczać y zawsze wolny przystęp pozwalać,
zawsze i tylekroć, ilekroć będzie potrzeba (...).
(...) My wraz z naszymi doradcami i osobami biegłymi
w prawie (...), przyjąwszy do wiadomości kontrowersje,
przedłożenia i argumenty obu stron (...), uznaliśmy, że
cząstkę gruntu (z powodu której wszczęta została niniejsza
czynność) należy zasądzić i przekazać na własność
pobożnym ojcom i braciom, obecnym pozwanym,
i całemu konwentowi kamedułów założonemu na Górze
Królewskiej przy Warszawie, wraz z ciężarem utrzymania
tamże wodociągu publicznego, jako też zasądzamy
oraz jednoczymy, inkorporujemy i dołączamy ją do ich
własnego gruntu i domu, o położeniu przedstawionym
wyżej. (...) Działo się w Warszawie w piątek, w dzień
święta Rozesłania św. Apostołów, mianowicie dnia 15 lipca
1689 (...).
Jerzy Olbracht Donhoff, biskup przemyski,
kanclerz wielki królestwa

503

ibidem sustinendi adiudicandum et appropriandum esse
censuimus, prout adiudicamus et eandem fundo ac
domui ipsorum proprio superius de situ expresso
unimus incorporamus et coniungimus. (...) Actum
Varsaviae | [k. 37v.] feria 6-ta ipso die festi Divisionis SS.
Apostolorum, die scilicet 15 Iulii 1689 (...).
Georgius Albrachtus Donhoff episcopus Przemysliensis,
supremus Regni cancellarius
[k. 38r.]
Donatio villae Swidri cum Parchominek per
magnificam Marianam de Czekarzowice
Lanskoronska <sic> capitaneam Novae Civitatis
Korczyn patribus Camaldulensibus eremitis
S. Romualdi ad Varsaviam existentibus
Actum in curia regali Stęzycensi feria sexta post festa
solemnia sacri Pentecosten proxima anno Domini
milesimo sexcentesimo septuag{i}esi{si}mo septimo.
Coram officio et actis praesentibus castrensibus
capitanealibus Stezycensi<bu>s personaliter comparens
magnifica Mariana <sic> de Sczekarzowicze olim illustris
et magnifici Sigismundi de eadem Sczekarzowicze Tarło
castellani Praemysliensis filia, olim vero magnifici
Nicolai de Brzezie Lanckoronski capitanei
Neocorczynensis olim illustris et magnifici Hyacynthi de
eadem Brzezie Lanckoronski castellani Praemysliensis
filii consors relicta vidua (...) recognovit quia ipsa (...)
bona (...) filii sui infrascripta, videlicet totam et integram
villam Swydri in palatinatu Mazoviae terra vero
Varsaviensi sittam et iacentem (...) | [k. 38v.] (...)
religiosis patribus eremitis ordinis sancti Romualdi
Camaldulensium in villa Bielany versus Varsaviam
totique conventui eorundem dedit donavit inscripsit (...).
[k. 39v.]
Introductio super eadem bona Swidri
Actum in curia regia Varsaviensi feria quinta post festum
Visitationis Beatissimae Virginis Mariae proxima anno
Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo.
Ad officium et acta praesentia castrensia capitanealia
Varsaviensia personaliter venientes ministerialis Regni
generalis providus Valentinus Izdebnicki (...) et nobilis
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Donacja wsi Świdry wraz z Parchominkiem,
dokonana przez wielmożną Mariannę z Czekarzowic
Lanckorońską, starościnę Nowego Miasta Korczyna,
ojcom kamedułom eremitom św. Romualda
przebywającym przy Warszawie
Działo się w dworze królewskim stężyckim w piątek po
świętach Pięćdziesiątnicy roku Pańskiego 1677.
Stawiając się osobiście przed niniejszym urzędem
grodzkim starościńskim stężyckim wielmożna Marianna
ze Szczekarzowic, córka śp. jaśnie oświeconego
i wielmożnego Zygmunta z tychże Szczekarzowic
Tarły, kasztelana przemyskiego, wdowa zaś po śp.
wielmożnym Mikołaju z Brzezia Lanckorońskim,
staroście nowokorczyńskim, synu śp. jaśnie oświeconego
i wielmożnego Jacka z tegoż Brzezia Lanckorońskiego,
kasztelana przemyskiego, (...) zeznała, że (...)
niżej opisane dobra (...) swego syna, mianowicie
całą i całkowitą wieś Świdry, usytuowaną i leżącą
w województwie mazowieckim, w ziemi warszawskiej,
(...) dała, darowała i zapisała pobożnym ojcom eremitom
z zakonu św. Romualda kamedułów we wsi Bielany koło
Warszawy i całemu konwentowi tychże (...).
Wprowadzenie w te właśnie dobra Świdry
Działo się w dworze królewskim warszawskim
w czwartek po święcie Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny roku Pańskiego 1677.
Przychodząc osobiście do niniejszego urzędu grodzkiego
starościńskiego warszawskiego woźny generalny
Królestwa opatrzny Walenty Izdebnicki (...) oraz
szlachetny Kazimierz Janczewski (...) zeznali, że mając
ze sobą jeszcze jednego szlachcica, Jana Chmielewskiego,
(...) i udając się do dóbr wsi Świdry, znajdujących się
w ziemi i powiecie niniejszym warszawskim,
w województwie mazowieckim, w minioną sobotę,
nazajutrz święta Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny roku bieżącego (...) wwiązali (...) tamże w te
właśnie dobra pobożnych ojców eremitów z zakonu
św. Romualda kamedułów we wsi Bielany koło Warszawy
i cały konwent tychże, na mocy zapisu donacyjnego (...)
uczynionego (...) im przez wielmożną Mariannę ze
Szczekarzowic (...).
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Casimirus Janczewski (...) recognoverunt quia ipsi habito
secum altero nobili Ioanne Chmielewski (...)
condescendendo ad bona villae Swidri in terra et
districtu praesenti Varsaviensi, palatinatu Mazoviae
consistentia, sabbatho in crastino Visitationis
Beatissimae Virginis Mariae proxime praeterito anno
currenti ibidem in eadem bona religiosos patres eremitas
ordinis sancti Romualdi Camaldulensium in villa
Bielany versus Varsaviam totumque eorundem
conventum vigore inscriptionis donatariae ipsis per
magnificam Marianam <sic> de Sczekarovice (...) factae
(...) intromiserunt (...).
[k. 40r.]
Actum in curia regali Stęzycensi feria sexta post festa
solemnia sacri Pentecosten proxima anno Domini
millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo.
Coram officio et actis praesentibus castrensibus
capitanealibus Stęzycensibus personaliter comparens
magnifica Mariana <sic> de Sczekarowice olim illustris
et magnifici Sigismundi de eadem Sczekarowice Tarło
castellani Praemysliensis filia, olim vero magnifici
Nicolai de Brzezie Lanckoron<s>ki capitanei
Neocorczynensis olim illustris et magnifici Hiyacinthi de
eadem Brzezie Lanckoronski castellani Praemysliensis
filii consors relicta vidua (...) recognovit quia ipsa bona
magnifici Ioannis Ioachim de eadem Brzezie
Lanckoronski cum praefato magnifico capitaneo
Neocorczynensi procreati filii sui videlicet totam et
integram villam Swydri in palatinatu Mazoviae terra
vero Varsaviensi sittam et iacentem (...) religiosis
patribus eremitis ordinis sancti Romualdi
Camaldulensium conventus Bielanensis versus
Varsaviam (...) in vim fundationis ad pia opera (...) dedit
donavit inscripsit (...). Pro eisdem itaque bonis villae
Swidry de manibus praedicti filii sui per se
recognoscentem alienatis eadem magnifica parens
recognoscens praefato magnifico filio suo et ipsius
successoribus summam duodecim millium florenorum
Polonicalium (...) tenetur ac debet (...).
[k. 41r.]
Actum in castro Lublinensi feria tertia in vigilia festi
Immaculatae Conceptionis Gloriosissimae Virginis

Działo się w dworze królewskim stężyckim w piątek po
świętach Pięćdziesiątnicy roku Pańskiego 1677.
Stawiając się osobiście przed niniejszym urzędem
grodzkim starościńskim stężyckim wielmożna Marianna
ze Szczekarzowic, córka śp. jaśnie oświeconego
i wielmożnego Zygmunta z tychże Szczekarzowic
Tarły, kasztelana przemyskiego, wdowa zaś po śp.
wielmożnym Mikołaju z Brzezia Lanckorońskim,
staroście nowokorczyńskim, synu śp. jaśnie
oświeconego i wielmożnego Jacka z tegoż Brzezia
Lanckorońskiego, kasztelana przemyskiego, (...) zeznała,
że dobra wielmożnego Jana Joachima z tegoż Brzezia
Lanckorońskiego, swego syna spłodzonego z rzeczonym
wielmożnym starostą nowokorczyńskim, mianowicie
całą i całkowitą wieś Świdry, usytuowaną i leżącą
w województwie mazowieckim, w ziemi warszawskiej,
(...) dała, darowała i zapisała (...) pobożnym ojcom
eremitom z zakonu św. Romualda kamedułów konwentu
bielańskiego koło Warszawy (...) jako fundację na dzieła
pobożne (...). Za te więc dobra wsi Świdry, zabrane przez
nią, zeznającą, z rąk rzeczonego jej syna, taż wielmożna
rodzicielka, zeznająca, (...) winna jest (...) rzeczonemu
wielmożnemu swemu synowi i jego następcom sumę
12 tysięcy złotych polskich (...).
Działo się na zamku lubelskim we wtorek, w wigilię
święta Niepokalanego Poczęcia Przesławnej Marii Panny
roku Pańskiego 1688.
Stawiając się osobiście przed niniejszym urzędem
starościńskim na zamku lubelskim wielmożna
Marianna ze Szczekarzowic Lanckorońska, wdowa po
śp. wielmożnym Mikołaju Lanckorońskim, staroście
nowokorczyńskim miasta Korczyna, (...) zeznała,
że wszelkie i całkowite swoje prawo czy też prawa
niżej wyszczególnione (...) scedowała i spuściła na
wielmożnego Jana z Brzezia Lanckorońskiego, syna
swojego i śp. wielmożnego Mikołaja z tegoż Brzezia
Lanckorońskiego, starosty Nowego Miasta Korczyna,
oraz jego następców, a to w charakterze rekompensaty
za dobra Świdry usytuowane i leżące w województwie
mazowieckim, w powiecie warszawskim, zrzeczone
wieczyście przez nią, zeznającą, konwentowi
kamedulskiemu we wsi Bielany (...).
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Mariae anno Domini millesimo sexcentesimo
octuagesimo octavo.
Comparens personaliter coram officio et actis
praesentibus capitanealibus in castro Lublinensi
magnifica Marianna de Czekarowice <sic> Lanckoronska
olim magnifici Nicolai Lanckoronski capitanei
Neocorczynensis civitatis Korczyn consors relicta vidua
(...) recognovit quia ipsa de omni et integro iure suo seu
iuribus infrascriptis (...) | [... k. 42r.] (...) magnifico
Ioanni de Brzezie Lanckoronski olim magnifici Nicolai
de eadem Brzezie Lanckoronski capitanei Novae
Civitatis Korczyn filio suo et ipsius successoribus, idque
in recompensam pro bonis Swidry in palatinatu
Mazoviae districtu vero Varsaviensi sitis et iacentibus per
se recognoscentem conventui Camaldulensi in villa
Bielany sito in perpetuum resignatis cessit et
condescendit (...).
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ANEKS nr 3
Acta capituli conventualis eremi Varsoviensis ab anno (Domini)
MDCCXV
[Akta kapituły konwentualnej eremu warszawskiego od roku (Pańskiego)
1715]
Dawniej archiwum eremu kamedulskiego w Bieniszewie, obecnie Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego
Opracowanie i tłumaczenie na język polski Tomasz Płóciennik

1715

1715

[s. 1]

Akt dokonany podczas wizytacji tego eremu
warszawskiego, dokonanej przez przewielebnego
ojca, pana Ambrożego, wikariusza generalnego, oraz
pana Karola, drugiego asystenta, dnia 5 kwietnia roku
Pańskiego 1715.

Actus tempore visitationis huius eremi Varsaviensis facti
ab admodum reverendo P. D. Ambrosio vicario generali
ac D. Carolo assistente 2-do die 5 mensis Aprilis anno
Domini 1715.
(...)
2-do. Ordinamus (...) A. R. P. priori, ut pecunia pro
divendita lamina alba a serenissimo rege data omnino
pro tegenda ecclesia ex eadem remanenti lamina
expendatur, ne tanta structura propter continua
stillicidia (ut advertimus) extremae ruinae — Deus
avertat — appropinquare cogatur.
(...)
[s. 2]

Po drugie. Polecamy (...) przewielebnemu ojcu
przeorowi, aby pieniądze za rozprzedaną białą blachę,
podarowaną przez najjaśniejszego króla, zostały w całości
wydane na pokrycie kościoła tąż pozostającą jeszcze
blachą, aby budowla taka nie musiała być — niech Bóg
broni — narażona na kompletne zniszczenie z powodu
(jak to zauważyliśmy) ciągłego kapania wody.
(...)

4-to. (...) Similiter puteus ad portam eremi existens
magnam ruinam spirat, nisi hoc vere reparetur, quod
diligenter recommendamus A. R. P. priori.

Po czwarte. (...) Podobnie studnia, znajdująca się przy
bramie eremu, grozi zawaleniem, jeśli nie zostanie
odremontowana tej wiosny, co usilnie doradzamy
przewielebnemu ojcu przeorowi.

1725

1725

[s. 55 (?)]

Roku Pańskiego 1725, dnia 9 lipca, przewielebny ojciec
Karol, przeor tego eremu, zebrał wielebnych panów na
kapitułę konwentualną (...), gdzie wyłożył, że wielką
niedogodność dla tego eremu stanowi brak tarczy

Anno Domini 1725 die 9 Iulii admodum R. P. Carolus
prior huius eremi congregatis RR. DD. ad capitulum
conventuale (...), ubi exposuit magnam esse huic eremo
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incommoditatem ob carentiam et defectum quadrantis;
et ne ulterius exinde eremus patiatur ista incommodum
<sic>, admodum R. P. prior proposuit RR. PP. de novo
reparando et construendo quadrante. His auditis RR. PP.
iustum duxerunt, quatenus addatur et conficiatur huic
horologio quadrans cum tribus indicibus et omnibus <?>
attinentiis. Et cessit.1

zegara. Przeto, aby erem nie odczuwał odtąd więcej tej
niedogodności, przewielebny ojciec przeor przedłożył
wielebnym ojcom sprawę zreperowania <zegara>
i skonstruowania na nowo tarczy. Usłyszawszy to,
wielebni ojcowie uznali za słuszne, aby została wykonana
i dodana do tego zegara tarcza z trzema wskazówkami
i wszystkim, czego potrzeba. I przeszło.

P. Romualdus scriba capituli manu propria

Ojciec Romuald, pisarz kapituły, własnoręcznie

1741

1741

[s. 58]

Roku Pańskiego 1741, dnia 14 kwietnia.

Anno Domini 1741 die 14 Aprilis.

Zwołana została kapituła konwentualna (...) przez
przewielebnego ojca, pana Alberyka, obecnego przeora
tego eremu warszawskiego (...).

Convocatum est capitulum conventuale (...) per
A. R. P. D. Albericum priorem actualem huius eremi
Varsaviensis (...).
(...)
2-do. Remonstratum est fuse eidem capitulo per
praenominatum P. priorem summi <sic> necessarium
aedificandi in vicinitate domus braxatorium, quod
negotium consideratis damnis ex distantia braxatorii et
perpensis comodis ex vicinitate eiusdem omnibus
favorabilibus votis cessit.
3-tio. Rogatus est consensus per praedictum A. R. P. D.
Albericum priorem actualem pro incisione aliquod <sic>
quercuum in silva ad litora Vistulae existentium pro
fabrica dicti braxatorii, et licet unus ex vocalibus
consentire nollens opposuit bullas et constitutiones,
quia constitutiones fundatae super bullis prohibent
incisionem inter clausuram idque talem ex qua fit
deturpatio honestatis et pulchritudinis eremi, haec

1 W Słowniku łaciny średniowiecznej w Polsce (Lexicon mediae et infimae latinitatis Polonorum) pod red. Mariana
Plezi i Krystyny Weyssenhoff-Brożkowej, najobszerniejszym
w Europie, a tym samym na świecie słowniku łaciny późnej
(t. 7, zeszyt 10[61], kol. 1586) występujące tu słowo quadrans
jest objaśnione w następujący sposób: „quadrans s. quadrens,
~-ntis (...) ćwierć, czwarta część (...). Praec. (...) 2. przyrząd
astronomiczny, tzw. kwadrant (...) instrumentum astr., quarta pars astrolabii (...)”. Wydaje się jednak z kontekstu, że
w tym miejscu nie może być mowy o braku kwadrantu i że
słowo quadrans należy rozumieć, zgodnie z jego znaczeniem
w językach romańskich (fr. cadran, wł. quadrante) jako „tarczę zegara”.

(...)
Po drugie. Została tejże kapitule przez rzeczonego ojca
przeora dokładnie wskazana najwyższa konieczność
wybudowania w sąsiedztwie klasztoru browaru, która to
sprawa — po rozważeniu szkód płynących z oddalenia
browaru oraz zważeniu korzyści z jego sąsiedztwa —
przeszła wszystkimi głosami „za”.
Po trzecie. Rzeczony przewielebny ojciec, pan Alberyk,
obecny przeor, poprosił o zgodę na wycięcie kilku
dębów rosnących w lesie przy brzegu Wisły, na budowę
rzeczonego browaru, i chociaż jeden z uprawnionych
do głosu, nie chcąc się zgodzić, przedstawił bulle
i konstytucje oraz to, że konstytucje opierające się
na bullach zabraniają wycinania w obrębie klauzury,
mianowicie takiego, wskutek którego następuje
zeszpecenie zacności i urody eremu, to ponieważ to
wycięcie, o które poproszono, nie dokonuje się w obrębie
klauzury oraz w najmniejszym stopniu nie uwłacza
zacności eremu, tedy po rozważeniu potrzeby klasztoru
przeszło wszystkimi głosami „za” z wyjątkiem tego
jednego głosu.
Pan Bogumił E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie
Roku Pańskiego 1741, dnia 14 sierpnia.
Zwołana została kapituła konwentualna (...) przez
przewielebnego ojca, pana Alberyka, obecnego przeora
tego eremu warszawskiego, na której tenże przewielebny
przeor wyłożył, że wielce konieczne jest oczyszczenie
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autem incisio quae fuit rogata non est facta intra
clausuram nec in minimo deroget honestati eremi,
ideoque considerata necessitate domus illo excepto
omnibus votis favorabilibus cessit.

stawu we wsi Boim, która to sprawa — po rozważeniu
przyszłych korzyści z oczyszczenia stawu — przeszła
wszystkimi głosami „za”.
Pan Bogumił E. C. M. C., pisarz kapituły,
własnoręcznie

D. Bogumilus E. C. M. C. scriba capituli manu propria
[s. 59]
Anno Domini 1741 die 14 Augusti.
Convocatum est capitulum conventuale (...) per
admodum reverendum patrem dominum Albericum
actualem priorem huius eremi Varsaviensis, in quo idem
admodum reverendus prior exposuit summe
necessariam esse expurgationem stagni in villa Boim
quod negotium consideratis futuris commodis ex
expurgato stagno omnibus favorabilibus votis cessit.
D. Bogumilus E. C. M. C. scriba capituli manu propria

1721

1721

[s. 14 (?)]

Roku Pańskiego 1721, dnia 9 października, (...)
przewielebny ojciec, pan przeor, w obecności
przewielebnego ojca, pana Jana Baptysty, wikariusza
generalnego, oraz przewielebnego ojca, pana Aleksandra,
asystenta, zwołał kapitułę (...).

Anno Domini 1721 die 9 8-bris (...) admodum R. P. D.
prior in praesentia admodum R. P. D. Ioannis Baptistae
vicarii generalis et admodum R. P. D. Alexandri
assistentis convocavit capitulum (...).

(...)

(...)
Item in eodem capitulo fuit expositum ab admodum
R. P. D. priore, ut molendinum infra stagnum non longe
a praedio Rudae distans per arendam locetur, sed post
sententiam admodum R. P. D. vicarii generalis et in
unione totius capituli stetit, ut melius quod reparetur et
sic sit sub cura eremi quam aligena (...).
Don Gabriel E. C. M. C. scriba capituli manu propria
<dwie strony nieczytelne z powodu złej rozdzielczości
obrazu>

Pan Gabriel E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie
<dwie strony nieczytelne z powodu złej rozdzielczości
obrazu>

1744

1744

[nieczytelny nr strony]

Roku Pańskiego 1744, dnia zaś 8 sierpnia, przewielebny
ojciec, pan Karloman, obecny przeor tego eremu
warszawskiego, (...) zwołał kapitułę konwentualną,
na której (...) przedstawił, że wielce konieczne jest
oczyszczenie stawu we wsi Ruda, niedaleko posiadłości,

Anno Domini 1744-to die vero 8 Augusti A. R. P. D.
Carolomanus prior actualis huius eremi Varsaviensis (...)
capitulum convocavit conventuale, in quo (...) proposuit
summe necessariam esse expurgationem stagni in | villa
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Dalej na tejże kapitule zostało przedłożone przez
przewielebnego ojca, pana przeora, aby wydzierżawić
młyn poniżej stawu, niewiele oddalony od posiadłości
Ruda, lecz po tym, jak głos zabrał przewielebny ojciec,
pan wikariusz generalny, w jedności całej kapituły
stanęło, że lepiej, jeśli zostanie wyremontowany i jeśli
będzie pod zarządem eremu niż kogoś obcego (...).
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Ruda prope praedium, quod negotium R. P. vocales (...)
futuram commoditatem ex expurgatione praedicti stagni
videntes omnibus votis favorabilibus approbarunt et per
secretam ballotationnem confirmarunt. Et cessit.

którą to sprawę wielebni ojcowie uprawnieni do
głosu (...) — widząc przyszłą korzyść z oczyszczenia
rzeczonego stawu — zaaprobowali wszystkimi głosami
„za” i potwierdzili w tajnym głosowaniu. I przeszła.

P. D. Theophilus E. C. M. C. scriba capituli

Pan ojciec Teofil E. C. M. C., pisarz kapituły

1735

1735

[s. 50]

(...)

(...)

Roku Pańskiego 1735, dnia 20 lipca, zwołana została
kapituła konwentualna (...) w sprawie zakupu dzwonów,
w której to potrzebie nie było żadnego sprzeciwu
ze strony wszystkich uprawnionych go głosowania.
I przeszło.

Anno Domini 1735 die 20 Iulii factum est capitulum
conventuale (...) pro comparandis campanis, pro qua
necessitate ex parte omnium vocalium nulla fuit
oppositio. Et cessit.
Pater Silvester scriba capituli E. C. M. C.

1737

Ojciec Sylwester, pisarz kapituły, E. C. M. C.

1737

Anno 1737 die 30 Ianuarii convocatum est capitulum
conventuale (...) per A. R. P. D. Bonifacium priorem
Montis Regii cui praesidebat A. R. P. D. Franciscus
Salesius vicarius generalis cum sibi assistentibus (...).

Roku 1737, dnia 30 stycznia, zwołana została kapituła
konwentualna (...) przez przewielebnego ojca,
pana Bonifacego, przeora Góry Królewskiej, której
przewodniczył przewielebny ojciec, pan Franciszek
Salezy, wikariusz generalny, wraz ze swoimi asystentami
(...).

(...)

(...)

2-dum. Propositio pro demolliatione foristeriae ad latus
ecclesiae sitae ex qua materia ut porta ad faciem eiusdem
ecclesiae in maiori parte iam aedificata finiatur. Et cessit.
3-tium. Propositio ut eligatur praefectus fabricae. Et
cessit R. P. Cantius votis favorabilibus.

Po drugie. Propozycja zburzenia foresterii, usytuowanej
obok kościoła, z którego to budulca ma być dokończona
brama przy fasadzie tegoż kościoła, w dużej części już
wybudowana. I przeszło. Po trzecie. Propozycja, aby
został wybrany przełożony budowy. I przeszedł głosami
„za” wielebny ojciec <Jan> Kanty.

[s. 51]

D. Carolomanus scriba capituli

Pan Karloman, pisarz kapituły

[s. 52]
Anno Domini 1737 die 25 Iunii A. R. P. D. Bonifacius
prior huius eremi (...) convocavit capitulum conventuale
(...).
(...)
Eodem capitulo A. R. P. prior intimavit patribus
vocalibus quod (...) pater immediate suo officio
defunctus cellerarius | [s. 53] praesumpserit ex deposito
ab antecessoribus prioribus (...) pro fabrica ecclesiae
congregato accipere aureos in specie no. 50 pro vino,
oleo olivarum aliisque aromatum speciebus Gedani
coemendis, quapropter supplicat, quatenus hanc depositi

Roku Pańskiego 1737, dnia 25 czerwca, przewielebny
ojciec, pan Bonifacy, przeor tego eremu (...) zwołał
kapitułę konwentualną (...).
(...)
Na tejże kapitule przewielebny przeor zawiadomił
ojców uprawnionych do głosu, że (...) ojciec szafarz,
natychmiast złożony ze swego urzędu, przedsięwziął, by
wziąć z depozytu, zgromadzonego przez poprzednich
przeorów (...) na budowę kościoła, złotych w liczbie 50
na zakup w Gdańsku wina, oliwy i innych rodzajów
przypraw. Dlatego prosi, aby zwołana kapituła uznała
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violationem convocatum capitulum ratam acceptamque
haberet. Unde patres vocales informati unanimis vocibus
concluserunt, ut accepti 50 aurei (...) de prima domus
intrata aut oblata a noviter immediateque electo
cellerario R. P. D. Carolomano omnino deposito
restituantur aut in bonificationem praedii Boim, ultimae
ruinae subiacentis ob deperditum penitus inventarium
(...) expendantur. Quam decisionem concordibus calculis
firmarunt.
P. D. Ioannes Cantius scriba capituli

to pogwałcenie depozytu za dokonane i przyjęte.
Poinformowani tedy ojcowie uprawnieni do głosu
jednomyślnie postanowili, aby zabrane 50 złotych (...)
zostało w całości zwrócone do depozytu przez nowo
i natychmiast wybranego szafarza, wielebnego ojca,
pana Karlomana, z pierwszego dochodu klasztoru lub
ofiary na jego rzecz, albo żeby (...) zostało przeznaczone
(...) na poprawę stanu posiadłości Boim, znajdującej
się w skrajnym upadku z powodu utraconego w całości
inwentarza. Tę decyzję potwierdzili zgodnymi głosami.
Ojciec, pan Jan Kanty, pisarz kapituły

[s. 54]
(...)

(...)
Anno Domini 1737 ultimis Septembris A. R. P. D.
Bonifatius prior huius eremi in praesentia AA. RR. PP.
visitatorum P. D. Francisci Seraphici et P. D. Raymundi
(...) convocavit capitulum conventuale (...) exposuit
necessitatem domus ob defectum hordei pro cerevisia,
tam ad usum eremi quam tabernarum conficienda, (...)
aliumque se non invenire modum, nisi ut iterum de
pecunia antecessorum industria labore et sudore collecta
pro fabrica accipiantur mille tynfones, id est aurei no. 73,
pro quibus apud perillustrem magnificum dominum
Kaminski ematur hordeum (...) propositio cessit.
P. D. Ioannes Cantius E. C. M. C. scriba capituli manu
propria

Roku Pańskiego 1737, ostatniego dnia września,
przewielebny ojciec, pan Bonifacy, przeor tego eremu,
w obecności przewielebnych ojców wizytatorów, ojca,
pana Franciszka Serafickiego, i ojca, pana Rajmunda,
(...) zwołał kapitułę konwentualną (...) wyłożył potrzebę
klasztoru związaną z brakiem jęczmienia potrzebnego do
produkcji piwa, zarówno na użytek eremu, jak i karczm,
(...) i że nie znajduje innego sposobu, jak tylko aby
ponownie wziąć tysiąc tynfów, to jest złotych w liczbie
73, z pieniędzy zebranych na budowę przemyślnością,
trudem i potem poprzedników. Za nie zakupi się
jęczmień u jaśnie oświeconego i wielmożnego pana
Kamińskiego (...). Propozycja przeszła.
Ojciec, pan Jan Kanty E. C. M. C., pisarz kapituły,
własnoręcznie

1745
[s. 64]

1745

Anno Domini 1745 die vero 3 Augusti admodum
reverendus P. D. Martinus prior huius eremi (...)
convocavit (...) capitulum conventuale (...).

Roku Pańskiego 1745, dnia zaś 3 sierpnia, przewielebny
ojciec, pan Marcin, przeor tego eremu, (...) zwołał (...)
kapitułę konwentualną (...).

[s. 65]

(...)

(...)

Na tymże posiedzeniu przewielebny ojciec, pan
przeor, przedłożył ojcom uprawnionym do głosu, aby
wydzierżawić przewóz przez Wisłę, a to dlatego, aby móc
zakupić materiały (takie jak wapno i inne konieczne (...))
zarówno na dalszą rozbudowę bramy, jak i na budowę
kościoła. Ojcowie uprawnieni do głosu poprosili zaś
przewielebnego ojca, pana przeora, aby w tej sprawie
traktował z polskim trybunałem i powiadomił tenże
trybunał, prosząc go o zgodę, by w przyszłości nie

Eodem sub actu A. R. P. D. prior proposuit PP. vocalibus,
quatenus vectura per Vistulam dimittatur per arendam
idque de eo, ut pro fabrica tam portae extensionis
ulterioris quam ecclesiae materialia (uti calx et alia ad id
necesaria (...)) comparentur. PP. vero vocales rogarunt
A. R. P. D. priorem, quatenus super hoc negotium
conferat cum tribunali Polonico et eidem tribunali
notificet assensum petendo, ne in posterum quid in
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contrarium eveniat, quod A. R. P. prior appromisit et
brevi tempore a praedicto tribunali assensum obtinuit.
Quapropter dominus Ioannes Walecki hanc vecturam
per Vistulam una cum braxatorio ac duabus cauponis
(vulgo Svidry et Żyranie dictis) arendario modo conduxit
ad spatium unius anni (...). Et cessit.

pojawiły się jakieś problemy. Przewielebny ojciec
przeor przyrzekł i w krótkim czasie uzyskał zgodę od
rzeczonego trybunału. Dlatego pan Jan Walecki otrzymał
w dzierżawę tę przeprawę przez Wisłę wraz z browarem
i dwiema karczmami (zwanymi potocznie Świry i Żerań)
na przeciąg jednego roku (...). I przeszło.

Idem qui supra [= D. Anselmus E. C. M. C. scriba
capituli]

Tenże, co powyżej [= Pan Anzelm E. C. M. C., pisarz
kapituły]

1746

1746

[s. 66]

(...)

(...)

Roku Pańskiego 1746, dnia zaś 26 kwietnia, przewielebny
ojciec, pan Marcin, przeor tego eremu warszawskiego,
nakazał zwołać kapitułę konwentualną, na której
przedłożył prośbę oraz pobożne życzenie wielmożnego
pana Wojciecha Łempickiego, łowczego ziemi różańskiej,
a to w sprawie takiej, że rzeczony wielmożny pan,
troszcząc się o zbawienie duszy (...) i oddalając się do
tego eremu warszawskiego, zapragnął poświęcić Bogu
resztę swoich lat i w charakterze wdzięczności przyrzekł
temu miejscu kilka tysięcy złotych polskich. Wielebni zaś
ojcowie uprawnieni do głosu (...) przystali na to głosami
„za”. I przeszło.

A. D. 1746 die vero 26 Aprilis A. R. P. D. Martinus prior
huius eremi Varsaviensis fecit convocare capitulum
conventuale, in quo proposuit petita atque pium
desiderium magnifici domini Adalberti Łęmpicki
venatoris terrae Rożanensis idque de eo qui praedictus
magnificus dominus animae saluti prospiciens (...) atque
in eremum hanc Varsaviensem secedens residuum
annorum suorum spacium temporis consecrare Deo
destinaverit et in vim gratitudinis huic loco aliquot millia
florenorum Polonicalium appromiserit. RR. PP. vero
vocales (...) | [s. 67] (...) favorabilibus votis annuerunt.
Et cessit.
Idem ut supra
Eodem sub actu A. R. P. D. prior exposuit PP. vocalibus
quod omnino accomodanda est pecunia pro exolutione
calcis seu caementi tam pro ulteriori extensione portae
quam etiam pro fabrica ecclesiae et licet A. R. P. prior
non specificaverit protunc quantitatem summae, tamen
appromisit exsolvere eandem summam stante
iurisdictione sua. Quapropter PP. vocales per consuetam
ballotationem assenserunt, quod et cessit.
Idem qui supra
A. D. 1746 die 29 Novembris admodum reverendus P. D.
Martinus prior huius eremi (...) composuit capitulum
conventuale | [s. 68] iterum ad literalem magnifici ac
generosi domini Adalberti Łęmpicki venatoris terrae
Rożanensis affectationem, in quo remonstravit quaedam
puncta eiusdem magnifici domini in eadem litera
expressa (...). Quibus auditis RR. PP. vocales omnibus

Tenże, co powyżej
Na tymże posiedzeniu przewielebny ojciec, pan przeor,
wyłożył ojcom uprawnionym do głosu, że należy zebrać
w całości pieniądze na zapłacenie za wapno czy też
zaprawę, zarówno na rozbudowę bramy, jak i na budowę
kościoła, i chociaż przewielebny ojciec przeor nie określił
tymczasem wielkości sumy, to jednak obiecał zapłacić
tęże sumę do końca trwania swojej jurysdykcji. Dlatego
ojcowie uprawnieni do głosu wyrazili zgodę na drodze
zwykłego głosowania. I przeszło.
Tenże, co powyżej
Roku Pańskiego 1746, dnia 29 listopada, przewielebny
ojciec, pan Marcin, przeor tego eremu, (...) zebrał
ponownie kapitułę konwentualną, na pisemną
prośbę wielmożnego i urodzonego pana Wojciecha
Łempickiego, łowczego ziemi różańskiej. Na kapitule tej
pokazał pewne punkty wyrażone w tymże piśmie tegoż
wielmożnego pana (...). Usłyszawszy je, wielebni ojcowie
uprawnieni do głosu przystali wszystkimi głosami,
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votis annuerunt, caventes nunc et in futurum, ne haec
trium millium florenorum Polonicalium summa in vim
gratitudinis exoluta in alium usum cedat nisi in
exolutionem fundi seu sortis generosi domini Męczynski.
Et cessit.

zastrzegając na teraz i na przyszłość, aby suma ta, trzech
tysięcy złotych polskich, zapłacona w charakterze
wdzięczności, nie poszła na inny cel, jak tylko na
zapłatę za grunt czy też za działkę urodzonego pana
Męczyńskiego. I przeszło.

1747

1747

[s. 69]

(...)

(...)

Roku Pańskiego 1747, dnia zaś 2 listopada, przewielebny
ojciec, pan Jozafat, przeor tego eremu, (...) zwołał
kapitułę konwentualną (...).

A. D. 1747 die vero 2-da Novembris A. R. P. D. Iosaphat
prior huius eremi (...) fecit capitulum conventuale (...).

(...)

(...)
Eodem sub actu proposuit A. R. P. D. prior negotium in
ordine quoad reparationem edificiorum in villa vulgo
dicta Ryczyca noviter acquisita. Quapropter RR. PP.
vocales hanc omnino necessariam reparationem
iudicantes assenserunt (...). Et cessit.
Idem qui supra [= D. Anselmus E. C. M. C. scriba
capituli]

1748

Tenże, co powyżej [= Pan Anzelm E. C. M. C., pisarz
kapituły]

1748

[s. 71]
Anno Domini 1748 die vero 16 Ianuarii A. R. P. D.
Iosaphat prior huius eremi convocavit capitulum
conventuale (...), in quo congregatis patribus vocalibus
proposuit, quod ipse habeat intentionem extruendi de
novo chorum, tam propter decorem ecclesiae, quam
etiam propter commoditatem choristarum, quod PP.
vocales (...) non tantum assenserunt, sed et enixe
supplicarunt, quatenus hoc pernecessarium opus A. R. P.
D. prior dignatur continuare. Et cessit omnibus votis.

Roku Pańskiego 1748, dnia zaś 16 stycznia, przewielebny
ojciec, pan Jozafat, przeor tego eremu, zwołał kapitułę
konwentualną (...), na której przedstawił zgromadzonym
ojcom uprawnionym do głosu, że ma zamiar wybudować
na nowo chór, ze względu zarówno na urodę kościoła,
jak i na wygodę chórzystów. Ojcowie uprawnieni do
głosu (...) nie tylko się na to zgodzili, lecz i usilnie prosili,
aby przewielebny ojciec, pan przeor, raczył kontynuować
to nader pożyteczne dzieło. I przeszło wszystkimi
głosami.

Idem qui supra

Tenże, co powyżej

1749
[s. 72]
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Na tymże posiedzeniu zaproponował przewielebny
ojciec, pan przeor, kolejną sprawę, dotyczącą remontu
budynków w nowo nabytej wsi zwanej potocznie
Ryczyca. Dlatego wielebni ojcowie uprawnieni do głosu,
uznając ten remont za całkowicie konieczny, zgodzili się
(...). I przeszło.

1749

Anno Domini 1749 die 12 Aprilis admodum reverendus
P. D. Iosaphat prior eremi Montis Regii Varsaviensis (...)
convocatis patribus vocalibus ac fratribus clericis (...)
fecit actus duos (...).

Roku Pańskiego 1749, dnia 12 kwietnia, przewielebny
ojciec, pan Jozafat, przeor eremu warszawskiego Góry
Królewskiej, (...) zwoławszy ojców uprawnionych do
głosu oraz braci kleryków, (...) przedstawił dwie sprawy
(...).

Primus actus talis fuit propositus. Quatenus dominus
Sremel iunior frater germanus maioris molitoris

Pierwsza przedstawiona sprawa była następująca. Jako że
pan Sremel młodszy, brat rodzony starszego, młynarza
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molendini nostri primarii non procul a palatio regio
Marymont situati vult et petit contrahere apud nos pro
molendino nostri praedii Ruda, promittens annuatim
a festo S. Adalberti solvere eremo nostro florenos
Polonicales septingentos (...) petens ad hoc aliquam
glebam sibi addendam de agro campi pro inseminatione
frumenti et de horto pro oleribus, quia „praecessor
molitor Andreas ex hoc molendino dabat solum eremo
florenos 500, ego autem dabo ut supra”, (...) capitulum
promisit illi et consensit pro 200 florenis de campo agri
(...) sulcos 45, de horto (...) pro oleribus sulcos 10, quod
ille acceptavit et in capitulo cessit omnibus omnium
votis favorabilibus.

naszego głównego młyna, usytuowanego niedaleko od
królewskiego pałacu Marymont, chce i prosi, by mógł
zawrzeć z nami kontrakt w sprawie naszego młyna
w posiadłości Ruda, przyrzekając płacić rocznie naszemu
eremowi na święto św. Wojciecha 700 złotych polskich,
(...) prosząc ponadto, by mu do tego dodać jakąś działkę
pola na zasiew zboża oraz ogrodu na warzywa, ponieważ
„poprzedni młynarz Andrzej dawał eremowi z tego
młyna jedynie 500 złotych, ja zaś dam jak wyżej”, (...)
kapituła przyrzekła mu i zgodziła się za 200 złotych
(...) na 45 zagonów pola oraz ogrodu (...) na warzywa
zagonów 10, na co on przystał i przeszło na kapitule
wszystkimi głosami „za”.

[s. 73]

Sprawa druga. Ze strony przewielebnego przeora Jozafata
(...) wyszła taka propozycja:

Actus 2-dus. Ab eodem admodum R. P. priore Iosaphat
(...) talis proposit<i>o fuit:
(...) volentes occurrere gravamini et importunitati huius
eremi quotidie fere et semper a populo saeculari (...) non
habente{s} commoditatem subsistendi extra portam, ad
eremum diu ac noctu pulsante{s} et perturbante{s} pro
visitationibus, stationibus et aliis ad victualia
commoditatibus, tempore praecipue importuno,
pluvioso, cal{l}ido et frigido (...) volumus et possumus
aedificare extra eremum in sylva nostra aliquot stadiis
remote supra rypam Vistulae in nostro fundo
commodam austeriam pro hospitibus excipiendis etiam
cum curribus et equis, providendo cauponem
sufficientem et alia pro commoditate adventantium non
gratis et sine iniuriis tum eremi, tum advenientium
hospitum. (...) capitulum omnibus et singulis votis
favorabilibus vocalium concessit et cessit (...).
D. Iustus E. C. M. Coronae
s. 74–75 – niewyraźne fotografie

1750
[s. 76]
Anno Domini 1750 die 25 Augusti A. R. P. D. Romualdus
a Iesu prior huius eremi Varsaviensis (...) convocavit
capitulum conventuale in praesentia admodum
reverendi patris D. Carolomani vicarii generalis et AA.
RR. PP. D. Barnabae et P. D. Remigii assistentium (...). |

(...) chcąc wyjść naprzeciw niemal codziennemu
i nieustającemu obciążeniu i udręczeniu tego eremu ze
strony ludu świeckiego, (...) niemającego możliwości
zatrzymania się poza bramą i dobijającemu się oraz
niepokojącemu erem dniem i nocą w sprawie odwiedzin,
noclegów i innych udogodnień żywieniowych, zwłaszcza
w czasie niespokojnym oraz w porze deszczowej,
upalnej czy zimnej, (...) chcemy i możemy wybudować
poza eremem, na naszym gruncie w naszym lesie nad
brzegiem Wisły, w oddaleniu kilku stadiów, stosowny
zajazd w celu przyjmowania gości, nawet z wozami
i końmi, zapewniając wystarczający wyszynk oraz inne
rzeczy dla wygody przybywających, nie za darmo i bez
szkody zarówno dla eremu, jak i dla przybywających
gości. (...) kapituła zgodziła się wszystkimi i każdym
głosami „za” ze strony uprawnionych do głosu. I przeszło
(...).
Pan Just E. C. M. C.
s. 74–75 – niewyraźne fotografie

1750
Roku Pańskiego 1750, dnia 25 sierpnia, przewielebny
ojciec, pan Romuald od Jezusa, przeor tego eremu
warszawskiego, (...) zwołał kapitułę konwentualną
w obecności przewielebnego ojca, pana Karlomana,
wikariusza generalnego, oraz przewielebnych ojców,
pana Barnaby i pana Remigiusza, asystentów (...).
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[s. 77]
Eodem die et actu A. R. P. vicarius exposuit patribus esse
utile ut in bonis Boimae stagnum antiquum reparetur
pro conservandis piscibus et ad illud stagnum
construatur officina pro conficiendo ferro cum utilibus
instrumentis ad id necessariis (uti antiquitus fuit et
remanent signa) et alia domus pro artificibus, unde
proventus eremo esse potest, quod animadvertentes
patres esse proficuum, dum silvae inutiles exscindentur
et agri multiplicabuntur et alii proventus eremo evenient,
favorabilibus votis consenserunt, ut perficiatur opus.
Et cessit.
D. Iosaphat E. C. M. C. scriba capituli

1751
[s. 77]

Anno Domini 1751 die 24 Aprilis admodum R. P. D.
Romualdus a Iesu prior actualis huius eremi Varsaviensis
convocavit capitulum conventuale (...) et (...) proposuit
patribus convocatis necessarium esse de novo erigendum
stagnum in loco vicino ad clausuram, ubi locus optimus
invenitur pro conservandis piscibus ac etiam <ut> ad
illud stagnum construatur molendinum pro necessitate
eremi, quod (...) PP. vocales bene considerantes et
futuram commoditatem eremi omnibus votis
favorabilibus approbarunt et (...) confirmarunt. Et cessit.
D. Iosaphat E. C. M. C. scriba capituli manu propria
[s. 78]
Anno Domini 1751 die 7-ma Augusti convocatum est
capitulum conventuale (...) per A. R. P. D. Aemilianum
priorem huius eremi Varsaviensis (...).
[s. 79]
Eodem die et actu A. R. pater prior proposuit patribus
vocalibus esse necessario aedificandam officinam in loco
vicino ad eremum, ubi adest materia ad conficiendos
lateres pro fabrica ecclesiae, quod PP. animadvertentes
esse necessarium unanimiter per ballotationem
consenserunt. Et cessit.
Sub eodem actu A. R. P. prior exposuit patribus
convocatis indigentiam procerum arborum ad fabricam
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Tegoż dnia i na tymże posiedzeniu przewielebny wikariusz
wyłożył ojcom, że byłoby z pożytkiem wyremontować
stary staw w dobrach Boim, w celu hodowania ryb,
i wybudować przy tym stawie oficynę dla obróbki żelaza
wraz z użytecznym wyposażeniem, potrzebnym w tym
celu (jak to dawniej było, czego ślady pozostają), oraz
drugi dom dla rzemieślników, z czego mógłby być dochód
dla eremu. Ojcowie, zauważając, że jest z pożytkiem, gdy
wytnie się niepotrzebne lasy i powiększy pola, z czego
powstaną dodatkowe dochody dla eremu, zgodzili się
głosami „za”, aby dokonać tego dzieła. I przeszło.
Pan Jozafat E. C. M. C., pisarz kapituły

1751

Roku Pańskiego 1751, dnia 24 kwietnia, przewielebny
ojciec, pan Romuald od Jezusa, obecny przeor tego
eremu warszawskiego, zwołał kapitułę konwentualną
(...) i (...) przedłożył zwołanym ojcom, że jest konieczne,
by wybudować na nowo staw w miejscu sąsiadującym
z klauzurą, tam gdzie znajdzie się najlepszą lokalizację,
w celu hodowania ryb, a także by wystawić przy tym
stawie młyn na potrzeby eremu. (...) Ojcowie uprawnieni
do głosu, dobrze się zastanowiwszy nad tym oraz nad
przyszłą korzyścią dla eremu, zgodzili się głosami „za”
oraz (...) potwierdzili. I przeszło.
Pan Jozafat E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie
Roku Pańskiego 1751, dnia 7 sierpnia, zwołana została
kapituła konwentualna (...) przez przewielebnego ojca,
pana Emiliana, przeora tego eremu warszawskiego (...).
Tegoż dnia i na tymże posiedzeniu przewielebny ojciec
przeor przedłożył ojcom uprawnionym do głosu, że należy
koniecznie wybudować oficynę w miejscu sąsiadującym
z eremem, tam gdzie będzie materiał na wyrób cegieł
na budowę kościoła. Ojcowie, stwierdziwszy, że jest to
konieczne, jednomyślnie zgodzili się w głosowaniu.
I przeszło.
Na tymże posiedzeniu przewielebny przeor przedstawił
zwołanym ojcom brak wysokich drzew na cele budowy
kościoła, dla wybudowania dostępu do murów — takich,
które mogłyby być wycięte z lasu tego eremu. Gdy decyzja
została powierzona tajnemu głosowaniu, wynikła równość
głosów.
Pan Jozafat E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie
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ecclesiae, pro conficiendo ascensu ad muros, ut possint
excindi ex silva huius eremi. Cum fuit exposita secretae
ballotationi necessitas ad decidendum, comparuit paritas
votorum.
D. Iosaphat E. C. M. C. scriba capituli manu propria
Anno Domini 1751 die 26 9-bris A. R. P. Hyacinthus
superior huius eremi (...) convocavit capitulum
conventuale (...) et (...) proposuit patribus convocatis
instare M. D. Łęmpicki, ut ipsi restituatur summa trium
millium <florenorum> Polonicalium, quam
accommodavit huic eremo pro comparatione villae
Ryczyca, quod PP. vocales animadver<ten>tes esse
iustum, ut ipsi restituatur, siquidem haec summa
exsoluta est a successoribus huius villae huic eremo,
unanimiter consenserunt, ut ipsi exsolvantur ista tria
millia, quod et cessit.
[s. 80]
Eodem die et sub eodem actu praedictus A. R. P. superior
exposuit PP. vocalibus etiam D. Lupia instare pro
exsolutione 70 aureorum, quos accommodavit huic
eremo pro comparatione caementi pro fabrica ecclesiae,
qui etiam iam tertiam citationem dedit nobis ad
processum iuris pro exsolutione. PP. vero convocati
considerantes, quia iusta petit, et ut evitent inutiles
expensas, per secretam ballotationem consenserunt, ut
ipsi exsolvantur 70 aurei ex summa persoluta pro
Ryszyca <sic>, quod et cessit.

1753

D. Iosaphat E. C. M. C. scriba capituli

[s. 80]
Anno Domini 1753 die vero 11 Iulii convocatis patribus
(...) A. R. P. Hiacynthus prior huius eremi exposuit illis
pium desiderium M. domini Iosephi Wierzbicz
benefactoris nostri, quod scilicet velit sibi erigere
a solitariis cellis seiunctam propter suam maiorem
commoditatem cum necessariis suo statui
convenientibus officinis residentiam proprio sumptu et
expensis supra lavatorium uti in salubriori loco, pro qua
erectione iam actu dedit duo millia florenorum

Roku Pańskiego 1751, dnia 26 listopada, przewielebny
ojciec Hiacynt, superior tego eremu, (...) zwołał kapitułę
konwentualną (...) i (...) przedstawił zwołanym ojcom,
że wielmożny pan Łempicki nastaje na to, aby zwrócona
mu została suma trzech tysięcy <złotych> polskich, którą
użyczył temu eremowi na zakup wsi Ryczyca. Ojcowie
uprawnieni do głosu, stwierdzając, że jest zasadne,
aby mu ją zwrócić, jako że suma ta wypłacona została
temu eremowi przez sukcesorów <praw do> tej wsi,
jednomyślnie zgodzili się, aby wypłacić mu owe trzy
tysiące. I przeszło.
Tegoż dnia i na tymże posiedzeniu rzeczony
przewielebny ojciec superior wyłożył ojcom
uprawnionym do głosu, że także pan Lupia nastaje
w sprawie zapłaty 70 złotych, których użyczył temu
eremowi na zakup zaprawy na budowę kościoła. Złożył
on już przeciw nam trzeci pozew na proces sądowy
w sprawie zapłaty. Zwołani zaś ojcowie, rozważywszy,
że słusznie się domaga, i chcąc uniknąć zbędnych
wydatków, zgodzili się w tajnym głosowaniu, aby
wypłacić mu 70 złotych z sumy zapłaconej za Ryszycę
<sic>. I przeszło.
Pan Jozafat E. C. M. C., pisarz kapituły

1753
Roku Pańskiego 1753, dnia zaś 11 lipca, zwoławszy ojców,
(...) przewielebny ojciec Jacek, przeor tego eremu,
przedstawił im pobożne życzenie wielmożnego pana
Józefa Wierzbicza, naszego dobrodzieja, a mianowicie
że chciałby wybudować sobie własnym kosztem
i wydatkiem rezydencję wraz z koniecznymi, stosownymi
dla jego stanu oficynami, dla większej swojej wygody
oddzielną od cel eremickich, w miejscu powyżej
lavatorium jako zdrowszym, na którą to budowę dał już
dwa tysiące złotych polskich, przyobiecując więcej, ile
tylko budowa ta wyniesie. Wszyscy ojcowie uprawnieni
do głosu, przychylając się chętnie do pobożnej prośby
tak wielkiego dobrodzieja, uznali w tajnym głosowaniu,
że dzieło to również po śmierci obecnego szczodrego
dobrodzieja będzie użyteczne i korzystne dla przyszłych
stołowników i biesiadników. I przeszło.
Pan Fulgencjusz, pisarz-asystent kapituły
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Polonicalium plura appromittens quaecunque haec
fabrica postulaverit. Piae itaque tanti benefactoris
petitioni annuentes libenter omnes patres vocales per
vota secreta utile et proficuum etiam pro futuris
commensalibus et convictoribus post sera [fata]
presentis munifici benefactoris fore iudicarunt opus,
quod et [ce]ssit.
D. Fulgentius scriba assistens capituli
Anno Domini 1753 die 6-ta Decembris admodum
reverendus pater Don Oddo actualis prior huius eremi
(...) convocavit capitulum conventuale, in quo (...)
proposuit | [s. 81] patribus vocalibus piam liberalitatem
magnifici domini Iosephi Wierzbicz secretarii Regiae
Maiestatis, quod praefatus dominus obtulit pro fabrica
ecclesiae Montis Regis decem millia florenorum
Polonicalium et dictam summam dedit et enumeravit
A. R. P. priori in praesentia admodum reverendi patris
vicarii generalis Don Floriani eiusque AA. RR. patribus
assistentibus, praetendens suffragia certa et determinata
missarum post fata sua absolvi. (...) quam obligationem
missarum (...) approbarunt et definierunt omnibus votis
favorabilibus.

1754
[s. 82]
Anno Domini 1754 die 8 Iulii convocavit capitulum
conventuale admodum reverendus pater D. Oddo prior
huius eremi (...) in quo (...) exposuit spontaneum
desiderium celsissimi et illustrissimi principis Andreae
Załuski episcopi Cracoviensis levandi summam
manualem decem millium florenorum Polonicalium de
bonis Wola Kurdwanowska ex legatione olim defuncti
R. P. Iusti eremitae Camalduliensis, in saeculo Boglewski,
traditam in manus illustrissimi | [s. 83] Alexandri
Załuski palatini Ravensis anno 1699 et inscriptam pro
censu annuo eremo Varsaviensi. Reverendi patres
vocales omnes consenserunt votis suis libenter ad
recipiendam eandem summam et locandam pro meliori
fructu et usu eremi nemine contradicente.
Sub eodem actu (...) idem admodum reverendus pater
prior exposuit reverendis patribus quod magnifica
domina Rykalska relicta vidua, olim magnifici domini
Rykalski tribuni Varsaviensis consors ex motivo pietatis
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Roku Pańskiego 1753, dnia 6 grudnia, przewielebny
ojciec Oddo, obecny przeor tego eremu, (...) zwołał
kapitułę konwentualną, na której (...) przedstawił
ojcom uprawnionym do głosu pobożną szczodrość
wielmożnego pana Józefa Wierzbicza, sekretarza
Jego Królewskiej Wysokości, jako że rzeczony pan
ofiarował na budowę kościoła na Górze Królewskiej
dziesięć tysięcy złotych polskich i sumę rzeczoną dał
i wyliczył przewielebnemu ojcu przeorowi w obecności
przewielebnego ojca wikariusza generalnego, pana
Floriana, i jego przewielebnych ojców asystentów,
prosząc o odprawianie po jego śmierci — w charakterze
wsparcia — określonych mszy. (...) to zobowiązanie się
do odprawiania mszy (...) przyjęli i określili wszystkimi
głosami „za”.

1754
Roku Pańskiego 1754, dnia 8 lipca, przewielebny
ojciec, pan Oddo, przeor tego eremu, zwołał kapitułę
konwentualną (...), na której (...) przedstawił
spontaniczne życzenie prześwietnego i jaśnie
oświeconego księcia Andrzeja Załuskiego, biskupa
krakowskiego, dotyczące wypłacenia tymczasowej
sumy dziesięciu tysięcy złotych polskich z dóbr Wola
Kurdwanowska, z legatu śp. wielebnego ojca Justa,
eremity kamedulskiego, o świeckim nazwisku Boglewski,
przekazanej w ręce jaśnie oświeconego Aleksandra
Załuskiego, wojewody rawskiego, w roku 1699 i zapisanej
na czynsz roczny eremowi warszawskiemu. Wszyscy
wielebni ojcowie uprawnieni do głosu zgodzili się
chętnie swoimi głosami, bez niczyjego sprzeciwu, na
przyjęcie tejże sumy i ulokowanie jej dla lepszego zysku
i pożytku eremu.
Na tymże posiedzeniu (...) tenże przewielebny ojciec
przeor wyłożył wielebnym ojcom, że wielmożna pani
Rykalska, wdowa po śp. wielmożnym panu Rykalskim,
wojskim warszawskim, z motywów pobożnych (...)
pragnie zapisać kapitał w wysokości czterech złotych
polskich kościołowi parafialnemu w Oleksinie, lokując go
na dobrach Oleksin, należących <?> prawem posiadania
do naszego eremu warszawskiego (...). Co gdy zostało
przedłożone dojrzałemu namysłowi ojców uprawnionych
do głosu, w jednomyślnym głosowaniu zgodzili się (...).
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(...) summam capitalem quatuor florenorum
Polonicalium desiderat inscribi ecclesiae parochiali
Olexinensi locandam super bonis Olexin, nostrae eremi
Varsaviensis iure possessionis spectantem <sic> (...). |
[s. 84] (...) Quod cum maturae deliberationi expositum
fuisset patribus vocalibus, unanimi voto consenserunt
(...).

1755
[s. 84]
Anno Domini 1755 die vero 12 mensis Martii A. R. pater
Don Clemens prior eremi huius (...) convocari fecit
capitulum (...).
[s. 85]
Sub eodem actu.
Quoniam molendinum iam ante quatuor annos vel plus
extra muros eremi inchoatum hucusque maneat
imperfectum, imo in dies maiori subiacet ruinae, A. R. P.
prior proposuit RR. PP. capitularibus, ut in commodiori
loco novum exaedificetur et ob maiorem sufficientiam
aquae et stagni novi erectionem, unde (...) | [s. 86] usus
et fructus infallibiliter percipi possit, tum si opus fuerit
ex summa proventuum eremi aliquot centena ex
thesauro accipi possint pro eiusdem reparatione seu
potius de novo aedificatione. Et cessit omnibus votis.
D. Ludovicus E. C. M. C. scriba capituli manu propria
Anno eodem die vero 30 mensis Augusti A. R. P. prior
(...) convocari fecit capitulum ratione stagni sub
Marimont positi, ut pro futuris annis competenti subsit
seminationi, necesse est siccum facere, ne vero
molendinum circa stagnum existens careat molitione sua
ob defectum aquae, necessariam esse expensam saltim
ducentorum florenorum Polonicalium pro conducendis
operariis, ut ductum aquae pro rotis molendini faciant,
aggerem scopulis firment et omni meliori modo erigant,
(...) ut proventus dicti molendini non cesset, quoniam
praedictum stagnum per aliquot annos vacari debeat. |
[s. 87] Et cessit votis favorabilibus.
D. Ludovicus E. C. M. C. scriba capituli

1755
Roku Pańskiego 1755, dnia zaś 12 marca, przewielebny
ojciec, pan Klemens, przeor tego eremu, (...) nakazał
zwołać kapitułę (...).
Na tymże posiedzeniu.
Ponieważ młyn, rozpoczęty przed czterema już lub
więcej laty poza murami eremu, dotąd pozostaje
nieukończony, a wręcz z dnia na dzień coraz bardziej
grozi zawaleniem, przewielebny ojciec przeor przedłożył
wielebnym ojcom, członkom kapituły, aby wybudować
nowy w miejscu stosowniejszym zarówno ze względu na
dostatek wody, jak i na budowę nowego stawu, z czego
(...) niewątpliwie można by osiągnąć zysk i korzyść.
Gdyby było trzeba, kilka setek na remont tegoż lub raczej
na wybudowanie od nowa można wziąć ze skarbca,
z sumy dochodów eremu. I przeszło wszystkimi głosami.
Pan Ludwik E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie
Roku tegoż, dnia zaś 30 sierpnia, przewielebny ojciec
przeor (...) nakazał zwołać kapitułę w sprawie stawu
położonego pod Marymontem, <mianowicie> że należy
go osuszyć, aby w przyszłych latach mógł podlegać
stosownym zasiewom. Aby zaś młyn istniejący obok
stawu z powodu braku wody nie został pozbawiony
swego mlewa, konieczny jest wydatek przynajmniej 200
złotych polskich na sprowadzenie robotników, którzy
zrobiliby kanał prowadzący wodę do kół młyńskich,
wzmocnili wał kamieniami i wznieśli wszystko jak
najlepiej, (...) aby nie ustawał zysk z rzeczonego młyna,
ponieważ rzeczony staw przez kilka lat winien być
pozbawiony wody. I przeszło głosami „za”.
Pan Ludwik E. C. M. C., pisarz kapituły
Roku jak wyżej, dnia 20 października.
(...)
Na tymże posiedzeniu.
Przewielebny ojciec, pan przeor, przedłożył również
życzenie wielmożnego pana Pawła Podkuńskiego,
podstolego rawskiego, aby mógł mieć w naszym eremie
jakieś posłanie, gdyby kiedyś do eremu zjechał. Dlatego,
przychylając się do prośby rzeczonego wielmożnego
pana Podkuńskiego, obecna kapituła wyznaczyła temuż
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Anno ut supra die 20 mensis Octobris.
(...)
[s. 88]

Pan Ludwik E. C., pisarz kapituły

Sub eodem actu.
A. R. P. D. prior item proposuit summum desiderium
M. domini Pauli Podkunski subdapiferi Ravensis, ut in
nostra eremo aliquod reclinatorium habere possit, si
quando ad eremum advenerit, quapropter annuendo
supplicationi dicti M. domini Podkunski capitulum
praesens cellulas duas prope foresterias positas eidem
M. D. Podkunski assignavit, ex quibus pro uno quartali
aureum unum soluturum se appromisit. Et cessit
omnibus votis.
D. Ludovicus E. C. scriba capituli

1756
Anno Domini 1756 die vero 11 8-bris supramemoratus
A. R. P. D. Clemens prior convocari fecit capitulum (...)
in quo proposuit continuationem | [s. 89] fabricae huius
ecclesiae, quae continuari nequit absque ferrariis
requisitis vulgo ankry, pro quibus comparandis
necessarii sunt centum aurei, ut ex thesauro plus minus
accipiantur et ad fer<ra>riam officinam pro metallo
ferrario mittantur, quod et per vota secreta concorditer
cessit.
D. Ludovicus E. C. M. C. scriba capituli

[s. 90]
(...)
Anno Domini 1758 die vero 17 Augusti A. R. P.
Hiacynthus prior huius eremi Varsaviensis (...)
convocavit capitulum conventuale et (...) proposuit
omnibus patribus vocalibus et clericis congregatis
necessarium omnino esse adimpleri mandatum
supremorum superiorum de relocanda 10 millium
florenorum Polonicalium summa recepta a celsissimo
principe episcopo Cracoviensi pro ecclesiae nostrae
fabrica. Cum autem his modernis temporibus sit difficile
tam faustum reperire locum, unde sine magna
difficultate (...) possit (...) summae recipi provisio, hinc
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1756
Roku Pańskiego 1756, dnia zaś 11 października, wyżej
wspomniany przewielebny ojciec, pan Klemens, przeor,
nakazał zwołać kapitułę (...), na której przedłożył sprawę
kontynuowania budowy tego kościoła. Nie może ona
być kontynuowana bez żelaznych sprzętów, zwanych
potocznie ankry, na zakup których potrzeba stu złotych.
Winny one być, mniej więcej, wzięte ze skarbca i posłane
do kuźni na zakup żelaza. I przeszło zgodnie w tajnym
głosowaniu.
Pan Ludwik E. C. M. C., pisarz kapituły

1758

[s. 88]

1758

wielmożnemu panu Podkuńskiemu dwie cele położone
koło foresterii, za które przyobiecał płacić kwartalnie
jeden złoty. I przeszło wszytkimi głosami.

(...)
Roku Pańskiego 1758, dnia zaś 17 sierpnia, przewielebny
ojciec Jacek, przeor tego eremu warszawskiego, (...)
zwołał kapitułę konwentualną i (...) przedstawił
wszystkim zgromadzonym ojcom uprawnionym
do głosu oraz klerykom konieczność całkowitego
wypełnienia polecenia najwyższych przełożonych
w sprawie relokowania dziesięciu tysięcy złotych
polskich, sumy otrzymanej od prześwietnego księcia,
biskupa krakowskiego, na budowę naszego kościoła.
Ponieważ zaś w tych dzisiejszych czasach trudno
jest znaleźć tak szczęśliwe miejsce, gdzie bez wielkiej
trudności (...) można by (...) uzyskać prowizję od sumy,
tedy tenże przewielebny ojciec przeor wynalazł sposób,
(...) dzięki któremu ten nasz erem zdoła w stosownym
czasie (...) uzyskać należną korzyść — jeśli mianowicie
na naszym odpowiednim gruncie, który znajduje się
tuż obok murów naszego eremu, wzniesie się nowy
młyn. Na jego budowę w większej części zostały już
sumptem naszego eremu nabyte materiały, byleby
tylko wody rozlane po różnych miejscach udało się
zgromadzić razem, do wykonania czego również
zostali już sprowadzeni stosowni i gotowi do pracy
rzemieślnicy. W sprawie dzierżawy tego młyna niejeden
już się pojawił, przyobiecując 100 imperiałów czynszu
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optimum idem A. R. P. prior adinvenit medium, (...)
unde valeat punctualiter (...) haec eremus nostra
debitum percipere fructum, si videlicet in nostro fundo
aptissimo, quod est proximum meniis nostrae eremi,
molendinum novum erigatur, pro cuius aedificatione
iam ex maiori parte sumptu nostrae eremi parata sunt
materialia, nisi aquae dispersae per varia loca in unum
congregantur, ad quem effectum deducendum etiam
artifices conducti sunt apti et parati. Pro cuius molendini
tenuta seu arenda non unus iam concurrit
appromittendo 100 imperiales census annui, quem
censum praefata decem millium florenorum summa
nunquam, si alibi locaretur, efficeret. (...) Quam optimam
praefati A. R. P. prioris industriam considerando RR. PP.
vocales omnibus votis affirmantibus approbarunt, et
cessit.

rocznego, którego to czynszu rzeczona suma dziesięciu
tysięcy złotych nigdy by nie przyniosła, gdyby została
ulokowana gdzie indziej. (...) Rozważając tak doskonałą
zapobiegliwość przewielebnego ojca przeora, wielebni
ojcowie uprawnieni do głosu zatwierdzili wszystkimi
głosami „za”, i przeszło.
Pan Fulgencjusz E. C. M. C., pisarz kapituły

D. Fulgentius E. C. M. C. scriba capituli

1760

1760

[s. 92]

Roku Pańskiego 1760, dnia 26 lipca, przewielebny ojciec,
pan Aleksander, przeor tego eremu warszawskiego,
(...) zwołał kapitułę konwentualną i (...) przedłożył
ojcom uprawnionym do głosu, aby naszą dzierżawioną
kamienicę, która od kilku lat, tytułem dzierżawy, była
w posiadaniu pana Uniejewskiego, a teraz została
przez niego dobrowolnie i spontanicznie opuszczona,
wydzierżawić komuś innemu, aby erem nie był
pozbawiony corocznego dochodu. I tak za zgodą
wszystkich ojców uprawnionych do głosu przekazana
została posiadającemu dobrą rekomendację panu
Maciejowi Kwortnickiemu <sic>, cieśli, za sumę
tysiąca złotych płatnych corocznie. Przeszło bowiem
w przeprowadzonym zwykłym głosowaniu.

Anno Domini 1760 die 26 Iulii A. R. P. D. Alexander
prior huius eremi Varsaviensis (...) convocavit capitulum
conventuale et (...) proposuit patribus vocalibus,
quatenus lapidea nostra domus locata, quae ab aliquot
annis in possessione D. Unieiewski modo arendatorio
habita et modo ab ipso libere ac spontanee dimissa, alteri
in arendam tradatur, ne eremus annuo proventu privetur,
prout bene recommendato domino Mathiae Kwortnicki
<sic> lignifabro pro summa mille florenorum singulis
annis exsolvendorum omnibus patribus vocalibus
consentientibus tradita est. Facta enim ballotatione solita
cessit.
D. Cyprianus E. C. M. C. scriba capituli

1761

[s. 94]
(...)
Anno Domini 1761 die 21 Aprilis A. R. P. D. Ludovicus
fecit convocari capitulum conventuale (...), in quo (...)
proposuit PP. vocalibus negotium fabricae, quod pro
commoditate operariorum et aliorum artificum, ut
facilius conduci et retineri possint, necesse sit illa
cubicula, quae antea illis inserviebant, ad formam talem
ut prius adaptari, scilicet aperiendo ianuam extra

1761

Pan Cyprian E. C. M. C., pisarz kapituły

Roku Pańskiego 1761, dnia 21 kwietnia, przewielebny
ojciec, pan Ludwik, nakazał zwołać kapitułę
konwentualną (...), na której (...) przedstawił ojcom
uprawnionym do głosu sprawę budowy, <mianowicie>
że dla wygody robotników i innych rzemieślników, aby
móc ich łatwiej sprowadzić i utrzymać, należałoby te
pomieszczenia, które wcześniej im służyły, przywrócić
do dawnego kształtu, mianowicie otwierając bramę
na zewnątrz eremu i zamykając od wewnątrz, aby tak
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eremum et claudendo ab intus, ut sic adaptata inserviant
pro usu et habitatione praedictorum operariorum ac
uxoribus suis, et ibi non alibi carnes coquant et
manducent. Quae propositio solita ballotatione conclusa
est, et cessit.
D. Martinus E. C. M. C. scriba capituli

1762
[s. 96]
Anno Domini 1762 die 13 Februarii admodum reverendus
pater Vincentius prior huius eremi (...) convocari fecit
capitulum conventuale, in quo (...)
(...)
2-do. Remonstratum est eidem capitulo per
praenominatum A. R. P. priorem quod dominus Mathias
Kwartnicki modernus tenutarius lapideae nostrae
Varsaviensis obtulit suam spontaneam ac liberam
voluntatem reparandi dictam lapideam, imo altius muros
erigendi et extruendi officinas de novo, proprio sumptu,
sine ullo decessu annui proventus eremo debiti, cum hac
tantum ab ipso apposita conditione, ut scilicet prout nunc
tenet, cum eadem obligatione et contractu teneat ad
annos (si vivet) 40. PP. vocales considerantes piam ipsius
voluntatem (...) libenti animo consenserunt omnibus votis
favorabilibus, et cessit.
3-tio. Proposuit admodum R. P. prior necessitatem
extruendi braxatorium in commodiori loco quam est hic
in clausura, cuius alacritatem et industriam collaudantes
PP. vocales votis favorabilibus comprobavere, et cessit.
Sub eodem actu concessa est incisio arborum
necessariarum ad fabricam ecclesiae pro extruendo
amphiteatro, vulgo na sztandary, et cessit.2
D. Martinus E. C. M. C. scriba capituli
2 Słownik staropolski (t. 8, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–
Łódź 1977–1981, s. 440) podaje: „stendar, styndar, sztendar,
sztyndar – pień drzewa służący za podstawę lub podporę” [niem. Ständer – podstawa, słup, filar]. Zapewne chodzi
tu o rusztowania, jako że słowo amphitheatrum oznacza coś
wznoszącego się dookoła (dosłownie „oglądanie ze wszystkich
stron”, nb. słowo to oznacza również, jak podaje słownik du
Cange’a, „circle du tonnel”, „koło beczki”, czyli chyba metalową
obejmę scalającą beczkę), a przytoczona definicja słowa ‘stendar’ itp. wskazuje, że chodzi o jakąś konstrukcję drewnianą.
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zaadaptowane służyły na użytek i jako mieszkanie
rzeczonych robotników i ich żon, i aby tam, a nie gdzie
indziej, gotowali mięso i jedli. Propozycja ta została
przyjęta w zwykłym głosowaniu, i przeszła.
Pan Marcin E. C. M. C., pisarz kapituły

1762
Roku Pańskiego 1762, dnia 13 lutego, przewielebny
ojciec Wincenty, przeor tego eremu, (...) nakazał zwołać
kapitułę konwentualną, na której (...)
(...)
Po drugie. Zostało przedstawione tejże kapitule przez
rzeczonego przewielebnego ojca przeora, że pan Maciej
Kwartnicki, obecny dzierżawca naszej warszawskiej
kamienicy, wyraził swą spontaniczną i dobrowolną
chęć odremontowania rzeczonej kamienicy, a wręcz
podwyższenia ścian oraz wybudowania na nowo
oficyn, własnym sumptem, bez żadnego schodzenia
z rocznego dochodu winnego eremowi, a jedynie
pod takim, przedstawionym przez niego, warunkiem,
żeby mianowicie mógł posiadać ją przez lat (jeśli żył
będzie) 40, na takich zasadach, jak posiada ją teraz,
z takim samym zobowiązaniem i kontraktem. Ojcowie
uprawnieni do głosu, rozważając jego pobożną chęć, (...)
ochoczo się zgodzili wszystkimi głosami „za”, i przeszło.
Po trzecie. Przestawił przewielebny ojciec przeor
konieczność wybudowania browaru w miejscu
dogodniejszym, niż to jest tu w klauzurze. Ojcowie
uprawnieni do głosowania, chwaląc jego bystrość
i zapobiegliwość, zatwierdzili głosami „za”, i przeszło.
Na tymże posiedzeniu pozwolono na wycięcie drzew,
potrzebnych do budowy kościoła, na wybudowanie
amfiteatru, potocznie na sztandary, i przeszło.
Pan Marcin E. C. M. C., pisarz kapituły
Roku Pańskiego 1762, dnia zaś 16 października,
przewielebny ojciec, pan Wincenty, przeor tego
eremu warszawskiego, w obecności przewielebnego
ojca, pana Serafina, wikariusza generalnego, i jego
asystentów (...) zwołał ojców uprawnionych do głosu,
po zgromadzeniu się których (...) przewielebny
wikariusz generalny przedstawił pobożne i miłosierne
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[s. 97]
Anno Domini 1762 die vero 16 8-bris A. R. P. Don
Vincentius prior huius eremi Varsaviensis in praesentia
admodum reverendi patris Don Seraphini vicarii
generalis eiusque assistentium (...) convocavit PP. vocales,
quibus congregatis (...) A. R. P. vicarius generalis
proposuit pium ac charitativum desiderium, quatenus
admodum reverendo patri Don Hyacintho priori
moderno Vigrensi ac nostrae eremi singularissimo
benefactori aliqua praestetur gratitudo, quoniam
a multis annis fundamenta nostrae basilicae desolata ac
pene ruina obruta suum expectabant excitatorem, nec
erat qui ea suscitaret, et ecce unus inventus ex mille, qui
sua industria cura ac labore erexit lapidem | [s. 98] in
titulum, adhuc sua munifica manu fundens oleum
desuper.3 PP. vocales considerantes praedicti admodum
reverendi patris multiplicia merita circa hanc domum
Dei aedificandam praestita (...) ad admodum
reverendum patrem vicarium generalem interposuerunt,
quatenus ipse aliquam (...) regratificationem (...)
decernat. (...) Et cessit.
D. Martinus E. C. M. C. scriba capituli

1763
[s. 98]
Anno Domini 1763 die vero 12 7-bris admodum
reverendus pater Vincentius huius eremi actualis prior
convocavit capitulum conventuale (...), ubi (...) proposuit
patribus vocalibus omnino removendum esse
impedimentum circa fabricam lapideae nostrae in Dunay,
ne ille bonus homo, scilicet tenutarius modernus, multis
iam difficultatibus molestiis et turbationibus toleratis
mutet suam bonam intentionem fabricandi et
restaurandi dictam lapideam, et cum iam (...) maiores
lites et difficultates inveniuntur, ideo melius esset venire
ad complanationem cum adversa parte, et | [s. 99]
praesertim cum principali eiusdem partis domino
Mianowski artis sutoriae, qui facilis est ad illam, sed quia
ille praefatus dominus Mianowski praetendit in vim
damni quam habebit ex obumbratione atrioli sui et
faenestrarum, quae erectione muri nostri causabitur,
3 Znaczenie teksu mówiącego o laniu oleju jest niejasne.

życzenie, aby przewielebnemu ojcu, panu Jackowi,
obecnemu przeorowi wigierskiemu a naszego eremu
szczególnemu dobrodziejowi, wyrazić jakąś wdzięczność,
ponieważ od wielu lat fundamenty naszej bazyliki,
opuszczone i niemal zrujnowane, oczekiwały na swego
budowniczego, lecz nie było nikogo, kto by się nimi
zajął, i oto znalazł się jeden na tysiąc, który swoją
zapobiegliwością, troską i trudem wzniósł kamień in
titulum, do tego lejąc swą hojną ręką z góry olej <???>.
Ojcowie uprawnieni do głosu, rozważając wielorakie
zasługi rzeczonego przewielebnego ojca, wyświadczone
budowie tego domu Bożego, (...) zwrócili się do
przewielebnego ojca wikariusza generalnego, aby on sam
(...) wyznaczył (...) jakiś sposób odwdzięczenia się. (...)
I przeszło.
Pan Marcin E. C. M. C., pisarz kapituły

1763
Roku Pańskiego 1763, dnia zaś 12 września, przewielebny
ojciec Wincenty, obecny przeor tego eremu, zwołał
kapitułę konwentualną (...), gdzie (...) przedłożył ojcom
uprawnionym do głosu, że należy całkowicie usunąć
przeszkodę w budowie naszej kamienicy na Dunaju,
aby ów dobry człowiek, mianowicie obecny dzierżawca,
zniósłszy już wiele trudności, przykrości i zamieszania,
nie zmienił swego dobrego zamiaru wybudowania
i remontu rzeczonej kamienicy, a skoro już (...) pojawiają
się większe spory i trudności, lepiej byłoby dojść
do porozumienia ze stroną przeciwną, a zwłaszcza
z przywódcą tej strony, panem Mianowskim, szewcem,
który się do niego skłania, lecz jako że ów rzeczony pan
Mianowski zgłasza, że poniesie szkodę z zacienienia
swojego podwórka oraz okien, spowodowanego
wzniesieniem naszej ściany, <domaga się> dla siebie
swobodnego transportu wody z naszej studni oraz
drzwi ze swego podwórka, umożliwiających dojście do
niej. Ojcowie uprawnieni do głosu (...) zgodzili się ze
zdaniem przewielebnego ojca i uznali, że należy pozwolić
na korzystanie z wody oraz na drzwi. (...) I przeszło
w głosowaniu.
Pan Marcin E. C. M. C., pisarz kapituły
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liberam sibi <vult> comportationem aquae ex puteo
nostro et fores ex atriolo suo pro transitu ad puteum
nostrum. PP. vocales (...) iudicium admodum reverendi
patris comprobaverunt, usum aquae et fores permittenda
censuerunt. (...) Et facta ballotatione cessit.
D. Martinus E. C. M. C. scriba capituli
Anno Domini 1763 die vero 31 Octobris ab admodum
reverendo patre Don Vincentio priore huius eremi
Varsaviensis convocatum est capitulum conventuale (...),
ubi (...) indoluit admodum reverendus pater prior super
ruinam brevi imminentem capellis ecclesiae, ex eo quod
per incuriam artificis bractea in illis non fuit agglutinata
stanno et super foramina, praesertim in clavis non
agglutinatis, multa stillat aqua, (...) igitur obviando
ulteriori ruinae providendum est de nova bractea, sed
quomodo et unde, non est modus in rebus, nisi forte ex
summa legali accepta a magnifico domino capitaneo
Livensi ad interim accipiendum. PP. vocales (...)
consenserunt unanimi voto, ut de illo praedicto capitali
applicetur pro hac necessitate tantum, quantum opus
fuerit, cum hac conditione, ut postea dictum capitale
redintegretur, quod admodum reverendus pater prior
fideliter appromisit et se obligavit. Et cessit.

Roku Pańskiego 1763, dnia zaś 31 października,
zwołana została kapituła konwentualna przez
przewielebnego ojca, pana Wincentego, przeora
tego eremu warszawskiego (...), gdzie (...) ubolewał
przewielebny ojciec przeor nad ruiną zagrażającą
wkrótce kaplicom kościoła, w związku z tym, że przez
zaniedbanie rzemieślnika blacha na nich nie została
przymocowana za pomocą cyny i przez dziury, zwłaszcza
w miejscu gwoździ niezasklepionych, cieknie wiele
wody. (...) Dlatego, wychodząc naprzeciw postępującej
ruinie, należy zatroszczyć się o nową blachę, lecz jak
i skąd, nie wiadomo, chyba że weźmie się tymczasowo
z sumy otrzymanej od wielmożnego pana starosty
liwskiego. Ojcowie uprawnieni do głosu (...) zgodzili
się jednomyślnie, aby z owego rzeczonego kapitału
przeznaczyć na tę potrzebę tyle, ile będzie konieczne,
pod takim warunkiem, aby później rzeczony kapitał
scalić, co przewielebny ojciec przeor wiernie przyobiecał
i do czego się zobowiązał. I przeszło.
Pan Marcin E. C. M. C., pisarz kapituły

D. Martinus E. C. M. C. scriba capituli

1764

1764

[s. 100]

Roku 1764, dnia 17 września.

Anno 1764 die 17 Septembris.

(...) zwołana została kapituła konwentualna (...) przez
przewielebnego ojca, pana Wincentego, przeora
warszawskiego (...).

(...) factum est capitulum conventuale (...) per admodum
reverendum patrem Don Vincentium priorem
Varsaviensem (...).
Eodem actu et die proposuit A. R. P. prior petitionem
enixam R. P. Don Cipriani cellerarii SS. 5 Martyrum, ut
eremo nuper fato ser{r}a ad ecclesiae valvas, quae hic
nulli usui accomodari valet, donetur. Itidem binae
imagines oleo pictae. Et cessit.
[s. 101]
Hacce eadem convocatione propositae preces reverendi
domini Dłuzniewski praepositi Vavrisoviensis, ut ex
rationibus nimium depauperatae eius ecclesiae effigies
sculpta Crucifixi eidem tribuatur. Et cessit.
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Na tymże posiedzeniu i tegoż dnia przedłożył
przewielebny ojciec przeor usilną prośbę wielebnego
ojca, pana Cypriana, szafarza św. Pięciu Męczenników,
aby podarować wspomnianemu przed chwilą eremowi
rygiel do drzwi kościoła, który tutaj do niczego nie zdoła
się przydać. A ponadto dwa obrazy olejne. I przeszło.
Na tymże samym zgromadzeniu przedstawiono
prośbę wielebnego pana Dłużniewskiego, prepozyta
wawrzyszewskiego, aby z powodu wielkiego zubożenia
jego kościoła podarować mu rzeźbione przedstawienie
Ukrzyżowanego. I przeszło.

aneks nr 3

1766

1766

[s. 103]

Roku Pańskiego 1766, dnia 10 czerwca, przewielebny
ojciec Jacek, obecny przeor tego eremu, zwołał kapitułę
konwentualną (...), gdzie (...) przedłożył ojcom
uprawnionym do głosu, aby dwa nasze młyny, jeden
w posiadłości Ruda, drugi na brzegu Wisły, oddać
w dzierżawę na przeciąg trzech lat panu Manzelmanowi
za sumę 1200 złotych polskich płatnych corocznie. (...)
chociaż dwóch się nie zgodziło, (...) przeszło.

Anno Domini 1766 die 10 Iunii admodum reverendus
pater Hiacynthus prior actualis huius eremi convocavit
capitulum conventuale (...), ubi (...) proposuit PP.
vocalibus, quatenus molendina nostra duo, unum in
praedio Ruda, alterum in littore Vistulae situata, in
arendam D. Manzelman ad spatium trium annorum
tradantur pro summa 1200 florenorum Polonicalium
singulis annis exsolvendorum. (...) licet duo non
consenserint, (...) cessit.
Sub eodem actu proposuit A. R. P. prior capitulo
conventuali, quatenus praedium nostrum in nova
civitate prope ecclesiam PP. Franciscanorum hic
Varsaviae locatum, ex quo praedio nullum proventum
eremus adusque habuit, et ne ulterius annuo proventu
privetur. Considerantes PP. vocales consenserunt, ut
illud praedium in arendam tradatur artificibus, et inventi
sunt duo artifices, unus D. Paulus Grzegorzewski
epiphiarius et Frydrych ferri faber, quibus in tenutam
triennalem traditum est. Quilibet autem illorum pro
annuo censu debebit persolvere in auro 20 dico viginti
aureos, et (...) cessit (...).

Na tymże posiedzeniu przedłożył kapitule
konwentulalnej przewielebny ojciec przeor, aby nasza
działka umiejscowiona tu w Warszawie, na Nowym
Mieście, obok kościoła ojców franciszkanów, z której to
działki erem nie miał dotychczas żadnego dochodu, nie
była więcej pozbawiona dochodu rocznego. Rozważając
to, ojcowie uprawnieni do głosu zgodzili się, aby działkę
tę wydzierżawić rzemieślnikom. I znaleziono dwóch
rzemieślników, jednego pana Pawła Grzegorzewskiego,
siodlarza, oraz Frydrycha, ślusarza, którym przekazana
została w trzyletnią dzierżawę. Każdy zaś z nich winien
będzie płacić w charakterze rocznego czynszu 20,
słownie dwadzieścia, złotych. I (...) przeszło (...).
Pan Jan Ewangelista, pisarz z polecenia

D. Ioannes Evangelista scriba de mandato

1767

1767

[s. 104]

Roku 1767, dnia 13 stycznia, (...) przewielebny ojciec
przeor Jacek, obecny przeor tego eremu, zwołał kapitułę
konwentualną (...).

Anno 1767 die 13 Ianuarii (...) A. R. P. prior Hyacinthus
actualis prior huius eremi convocavit capitulum
conventuale (...).
(...)
Sub eodem actu capituli conventualis exposuit A. R. P.
prior circa fundos iuxta praedium vulgo Fawory, qui (...)
anno praeterito per decretum assessoriale et scopulos
graniciales ex{c}tructos eremo huic adiudicati, in eodem
fundo Pulkoviensi inveniuntur nonnulli contrahentes,
qui volunt suis sumptibus aedificia construere et
annuatim censum eremo persolvere, idcirco mature
consideratis omnibus (...) cessit.
D. Ioannes Nepomucenus E. C. M. C. scriba capituli

(...)
Na tymże posiedzeniu kapituły konwentualnej wyłożył
przewielebny ojciec przeor, że w sprawie gruntów
przy posiadłości <zwanej> potocznie Fawory, które
(...) w zeszłym roku dekretem asesorskim i wskutek
wystawienia kopczyków granicznych <zostały>
zasądzone temu eremowi, istnieją na tymże gruncie
pólkowskim pewni kontrahenci, którzy chcą własnym
sumptem wystawić budynki i płacić coroczny czynsz
eremowi. Dlatego po dojrzałym namyśle wszystkich (...)
przeszło.
Pan Jan Nepomucen E. C. M. C., pisarz kapituły
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[s. 105]
Anno Domini 1767 die 16 Martii A. R. P. prior Don
Hyacinthus actualis prior eremi Varsoviensis (...)
convocavit capitulum conventuale, in quo (...) proposuit
necessitatem RR. PP. vocalibus in praediis Swidri et Ruda
nova erigere aedificia, propter subditos nostros, et in
praedio Ruda novum exstruere horreum, pro
conservatione frumentorum, quoniam antiquum penitus
iam desolatum est, tum circa Vistulam arbores exscidere,
ne veniente inundantia aquarum ruant in Vistulam. (...)
et cessit.

Roku Pańskiego 1767, dnia 16 marca, przewielebny ojciec
przeor, pan Jacek, obecny przeor eremu warszawskiego,
(...) zwołał kapitułę konwentualną, na której (...)
przedstawił wielebnym ojcom uprawnionym do głosu
konieczność wzniesienia nowych budynków dla naszych
poddanych w posiadłościach Świdry i Ruda oraz
wystawienia w posiadłości Ruda nowego spichlerza na
przechowywanie zboża, ponieważ stary jest już całkowicie
zniszczony, a także wycięcia drzew nad Wisłą, aby
w przypadku przyboru wód nie runęły do Wisły. (...)
i przeszło.

D. Ioannes Nepomucenus E. C. M. C. scriba de mandato

Pan Jan Nepomucen E. C. M. C., pisarz z polecenia

1768
Anno Domini 1768 die 11 8-bris A. R. P. Hyacinthus prior
actualis huius eremi convocavit capitulum conventuale,
(...) proposuit RR. PP. vocalibus, ut in agro prope Fawori,
adiudicato per decretum assessoriale eremo huic,
aedificetur caupona lignea ad vendendum liquorum
<sic> varii generis, tum pro commoditate transeuntium
hospitum, tum etiam ex ligneo praedio Varsaviae sito
transferendi arbores utiles pro aedificio aliquo, penes
cauponam (...) et cessit.

Roku Pańskiego 1768, dnia 11 października, przewielebny
ojciec Jacek, obecny przeor tego eremu, zwołał kapitułę
konwentualną, (...) przedłożył wielebnym ojcom
uprawionym do głosu, aby na polu obok Faworów,
zasądzonym dekretem asesorskim temu eremowi,
wybudować drewnianą karczmę w celu sprzedawania
różnego rodzaju napitków, a także dla wygody
przejeżdżających gości, a ponadto aby z drewnianej
posiadłości, położonej w Warszawie, przewieźć drewno
użyteczne przy budowie jakiegoś budynku obok karczmy.
(...) I przeszło.

Sub eodem actu proposuit A. R. P. prior capitulo
conventuali, quod praedium nostrum in nova civitate
Varsaviae situm, prope ecclesiam et conventum PP.
Franciscanorum, ligneum, iam congruentia temporum
desolatum et a fundamentis vastatum, ut possit hocce
praedium de nova radice ex lateribus et caemento
aedificari, cum cellariis subtus, (...) quod (...) cessit.

Na tymże posiedzeniu przedłożył kapitule konwentualnej
przewielebny ojciec przeor, aby nasza posiadłość, położona
w nowym mieście Warszawie, obok kościoła i konwentu
ojców franciszkanów, drewniana i już opustoszała wskutek
upływu czasu oraz zniszczona aż do fundamentów, mogła
być wybudowana na nowym korzeniu, z cegieł i zaprawy,
z piwnicą pod spodem, (...) co (...) przeszło.

Sub eodem actu A. R. P. prior proposuit humillimam
peticionem generosi Laurentii Krasucki, ut in isto
praedio nostro vult sibi aedificare, propter se et sua
consorte, mansiunculam de lateribus et caemento, eremi
sumptibus vero propriis (...) post sera | [s. 108] fata
ipsorum ad eremum spectabit haec mansio. RR. PP.
vocales considerando ipsius optimam architecturam
circa fabricam ecclesiae, quam etiam in imminenti
fabrica circa hoc praedium, quod onus in se assumit et
iuxta deleniationem <sic> ipsius potest perfici et cum
omnibus commoditatibus aedificari, haec propositio
conclusa est (...) est cessit.

Na tymże posiedzeniu przewielebny ojciec przeor
przedłożył najpokorniejszą prośbę urodzonego
Wawrzyńca Krasuckiego, że chce wybudować sobie na tym
naszym gruncie, dla siebie i swojej żony, domek z cegieł
i zaprawy, lecz sumptem własnym eremu, (...) a po ich
śmierci dom ten należeć będzie do eremu. Gdy wielebni
ojcowie uprawnieni do głosu rozważyli jego doskonałe
umiejętności budowlane, <wykazane> przy budowie
kościoła, a także <spodziewane> przy nadchodzącej
budowie tej posiadłości, które to zadanie wziął na
siebie i które potrafi wykonać według swojego projektu

[s. 107]
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Sub eodem actu A. R. P. prior proposuit pro incisione
aliquod <sic> quercuum versus occidentem aestivale,
quia officinas non pridem aedificatas deturpant ac
obumbrant, et ad nihilum valent isti querci <sic>, solum
pro commoditate religiosorum ligna ad fornaces. (...)
et cessit.
D. Ioannes Nepomucenus E. C. M. C. scriba capituli

1770
[s. 110]
Anno Domini 1770 die 11 Aprilis convocatum fuit (...)
capitulum conventuale, in quo admodum reverendus P.
prior proposuit negotium sequens.
1-mo ratione celsissimi principis Poniatowski
succamerarii Regni, qui celsissimus princeps requisivit
consensum pro extructione intra limites fundorum
conventualium palatii cum horto, quod negotium
propositum patres vocales ex rationibus sibi visis
denegarunt.
2-do proposuit A. R. P. prior negotium extruendi novum
murum ante portam claustralem propter impetitiones
continuas mulierum, ne amplius accedant portam
claustralem et (...) cessit (...).
D. Ioannes Nepomucenus E. C. M. C. scriba capituli
Anno 1770 die 24 Iulii A. R. P. Ioachymus Maria prior
huius eremi (...) convocavit capitulum conventuale in
praesentia A. R. P. D. Alexandri vicarii generalis et AA.
RR. PP. D. Onuphrii et D. Bernardi assistentium et (...)
supradictus A. R. P. vicarius exposuit RR. PP. convocatis,
quod nuperna die veniens ad hanc eremum serenissimus
rex dominus noster clementissimus Stanislaus Augustus
voluit | [s. 111] exhiberi fumosas imagines alias portrety
serenissimorum antecessorum suorum in forasteriis
reperibiles, quibus visis et perspectis Sacra Regia
Maiestas requisivit quinque ex ipsis extradendas sibi ad
decolorandas similes, Sacrae Regiae Maiestati necessarias,
cum assecuratione tamen verbali illas retro remittendas,
qua expositione RR. PP. vocales audita assenserunt
omnes huic extraditioni requisitarum a serenissimo rege
imaginum, cum reversali tamen super hac concessione
recipiendo, et cessit, et reversale receptum est.
D. Ioannes Nepomucenus E. C. M. C. scriba capituli

i wybudować wraz ze wszystkimi wygodami, propozycja
została przyjęta (...) i przeszła.
Na tymże posiedzeniu przewielebny ojciec przeor
zaproponował wycięcie kilku dębów po stronie
północno-zachodniej, ponieważ oszpecają i zacieniają
niedawno wybudowane oficyny i do niczego się
nie nadają, jedynie jako drewno do pieca na użytek
zakonników. (...) i przeszło.
Pan Jan Nepomucen E. C. M. C., pisarz kapituły

1770
Roku Pańskiego 1770, dnia 11 kwietnia, zwołana została
(...) kapituła konwentualna, na której przewielebny ojciec
przeor przedstawił rzecz następującą.
Po pierwsze w sprawie prześwietnego księcia
Poniatowskiego, podkomorzego Królestwa, który to
prześwietny książę poprosił o zgodę na wybudowanie
w obrębie granic gruntów konwentualnych pałacu
z ogrodem, na którą to rzecz ojcowie uprawnieni do
głosu nie zgodzili się, z powodów, które wydały im się
słuszne.
Po drugie przestawił przewielebny ojciec przeor sprawę
wybudowania nowego muru przed bramą klasztorną,
ze względu na ciągłe próby wejścia ze strony kobiet, aby
odtąd nie mogły zbliżać się do bramy klasztoru. I (...)
przeszło.
Pan Jan Nepomucen E. C. M. C., pisarz kapituły
Roku 1770, dnia 24 lipca, przewielebny ojciec Joachim
Maria, przeor tego eremu, (...) zwołał kapitułę
konwentualną w obecności przewielebnego ojca, pana
Aleksandra, wikariusza generalnego, i przewielebnych
ojców, pana Onufrego i pana Bernarda, asystentów.
(...) Rzeczony przewielebny ojciec wikariusz wyłożył
zwołanym wielebnym ojcom, że najjaśniejszy król,
pan nasz najłaskawszy Stanisław August, przychodząc
niedawno do tego eremu, chciał, by mu pokazać
zakurzone obrazy, inaczej portrety, jego najjaśniejszych
poprzedników, znajdujące się w foresteriach.
Zobaczywszy je i obejrzawszy Jego Królewska
Wysokość poprosił, aby mu wydać pięć z nich, prawie
bezbarwnych, potrzebnych Jego Królewskiej Wysokości,
jednak z zabezpieczeniem słownym, że zostaną
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Anno Domini 1770 die 14 9-bris A. R. P. D. Ioachimus
Maria prior huius eremi (...) convocavit (...) RR. PP.
vocales ad capitulum conventuale, in quo (...) iisdem RR.
PP. exposuit:
1-mo. Quod (...) nobilis ac spectabilis Witoff proconsul
antiquae civitatis Varsaviensis nomine celsissimi
principis Stanislai Lubomirski mareschalci Regni notum
fecit, quatenus eremus ista exigente id publica necessitate,
id est obviando paestilientiae in hoc Regno excrescenti,
erigat (...) intra quatuor hebdomadas in campis | [s. 112]
suis haereditariis Pulkowo dictis circa viam publicam
cauponam seu receptaculum commodum et necessarium
pro itinerantibus ad explendam quarantannam. (...) Si
vero eremus nostra praetensum aedificium extruere non
possit, ipsa civitas Varsaviensis (...) praefatam cauponam
in campis eremi huius haereditariis aedificare omnino
faciet. Patres itaque vocales (...) concluserunt (...), ut
supradicta erectio receptaculi uti in propriis campis,
proprio sumptu huius eremi consisteret, et cessit.
(...)
[s. 113]
D. Ioannes Nepomucenus E. C. M. C. scriba capituli

1771
[s. 115]
Anno Domini 1771 die vero 27 Martii (...) convocatum
fuit capitulum conventuale, in quo (...) expositum fuit ab
admodum reverendo patre Don Ioachymo Maria priore
huius eremi reverendis patribus vocalibus quod quidam
domini Dekiertt et Rafałowicz nuncupati antique
civitatis Varsaviensis cives et mercatores expetunt et
praetendunt dimitti sibi certas particulas (...) fundorum
Pulkoviensium huiusce eremi haereditariorum, quae
alias campis et fundis modo dictorum civium censuariis,
hospitalis vero Varsaviensis S. Spiritus haereditariis sunt
coniunctae et conlimitatae ad rivulum Drzna limitem
inter se mutuum iacentem <sic> (...). Itaque reverendi PP.
vocales (...) omnes unanimiter responderunt negative ex
ratione principali (...), quod (...) eremus (...) propior est
ad quaerendum usumfructum ex fundis suis
haereditariis, quam eosdem extraneis (...) dimittere
eoque fine (...) reverendi PP. vocales (...) determinarunt,
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z powrotem oddane. Wielebni ojcowie uprawnieni do
głosu, usłyszawszy ten wywód, zgodzili się wszyscy
na wydanie obrazów, o które prosił najjaśniejszy król,
jednak za otrzymaniem pokwitowania w sprawie tego
pozwolenia. I przeszło, i pokwitowanie otrzymali.
Pan Jan Nepomucen E. C. M. C., pisarz kapituły
Roku Pańskiego 1770, dnia 14 listopada, przewielebny
ojciec, pan Joachim Maria, przeor tego eremu, (...)
zwołał (...) wielebnych ojców uprawnionych do głosu
na kapitułę konwentualną, na której (...) wyłożył tymże
wielebnym ojcom:
Po pierwsze, że (...) szlachetny i znakomity Witoff,
burmistrz starego miasta Warszawy, w imieniu
prześwietnego księcia Stanisława Lubomirskiego,
marszałka Królestwa, zawiadomił, iż ze względu na
wymagania publicznej konieczności, to jest po to, aby
położyć tamę zarazie srożącej się w tym Królestwie,
erem ten winien wznieść (...) w ciągu czterech tygodni
na swoich dziedzicznych polach zwanych Pólków, przy
drodze publicznej, karczmę czy też gospodę, stosowną
i konieczną dla podróżnych w celu odbycia kwarantanny.
(...) Jeśli zaś nasz erem nie mógłby wystawić takiego
budynku, samo miasto Warszawa (...) w całości zleci
wybudowanie rzeczonej karczmy na dziedzicznych
polach tego eremu. Ojcowie przeto uprawnieni do głosu
(...) zgodzili się (...), aby wzmiankowane wzniesienie
gospody dokonało się tak jak na własnych polach, tak też
własnym sumptem tego eremu. I przeszło.
(...)

Pan Jan Nepomucen E. C. M. C., pisarz kapituły

1771
Roku Pańskiego 1771, dnia zaś 27 marca, (...) zwołana
została kapituła konwentualna, na której (...)
przedstawione zostało przez przewielebnego ojca,
pana Joachima Marię, przeora tego eremu, wielebnym
ojcom uprawnionym do głosu, że pewni panowie zwani
Dekertt i Rafałowicz, mieszczanie i kupcy starego
miasta Warszawy, proszą i domagają się, by wydać im
pewne cząstki (...) dziedzicznych gruntów tego eremu
pólkowskich, które są zresztą połączone i sąsiadujące
z polami i gruntami czynszowymi wspomnianych
właśnie mieszczan, dziedzicznymi zaś warszawskiego
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ut quanto citius in praetensis particulis (...) fundorum
(...) saepimenta et aedificium congruum et honestum
extruatur, ad quod opus perficiendum quoniam in
celle<ra>riatu huius eremi maximus defectus experiatur
| ... [brak s. 116 i 117]

1772/3
[s. 119]
Satisfaciendo decreto commissionis apostolicae anni
1764 (...) admodum reverendus P. Don Ioachymus prior
actualis huius eremi congregavit capitulariter (...) RR. PP.
vocales (...).
[s. 120]
Accedunt quaedam postulata pure domestica huius
eremi <quae> cum subscriptione totius familiae
tradidimus ad manus A. R. P. Don Vincentii et A. R. P.
Don Bonaventurae, quae postulata ipsi tenebuntur
venerabili capitulo remonstrare ac resolutionem pro hac
eremo expectare (...).
(...)
[s. 121]
2-dum postulatum. Sub tempus visitationis anno 1768
formatus fuit actus, ut summa in thesauro deprehensa
ex variis proventibus domesticis collecta (...) tota ac
immobilis permaneret ad ulteriorem dispositionem.
Accessit his calamitosis temporibus, quod circiter 7000
de hac summa partim per ante actum P. priorem D.
Hyacinthum in fabricam altaris 3746 (...), partim per
modernum A. R. P. D. Ioachim 3412 expensa sit tali
modo.
Anno 1771 exorta pestilentia in Regno propter
securitatem (...) civitatis Varsaviensis statutum fuit, ut
omnes | [s. 122] viae particulares quibus antea
accedebatur Varsavia praecluderentur, quatuor tantum
ingressus relicti, circa quos custodia militaris posita, (...)
cum vero una porta ex illis quatuor constituta fuerit in
fundis nostris seminalibus et longe ab omnibus aedificiis
remotis, accepimus mandatum a supremo Regni
mareschalco (...), ut quantocius ad latus eiusdem portae
domus commoda a nobis extrueretur, quod si
recusaverimus, sumptibus civitatensibus praedicta

szpitala św. Ducha, a ich wspólna granica leży nad
rzeczką Drzna. Wielebni przeto ojcowie uprawnieni
do głosu (...) wszyscy jednomyślnie odpowiedzieli
negatywnie, z przyczyny podstawowej (...), że właściwiej
jest, by (...) erem (...) sam uzyskiwał korzyść ze swoich
gruntów dziedzicznych, niż by oddawał je obcym (...)
i dlatego (...) wielebni ojcowie uprawnieni do głosu
(...) postanowili, aby czym prędzej na wymienionych
cząstkach (...) gruntów (...) powstały ogrodzenia oraz
budynek stosowny i zacny, a ponieważ na wykonanie
tego dzieła doświadcza się w skarbie tego eremu
wielkiego braku, ... [brak kolejnej karty]

1772/3
Zadość czyniąc dekretowi komisji apostolskiej z roku
1764 (...) przewielebny ojciec, pan Joachim, obecny
przeor tego eremu, zebrał na kapitule (...) wielebnych
ojców uprawnionych do głosu (...).
Następują pewne postulaty, czysto domowe, tego eremu,
które z podpisami całej wspólnoty przekazaliśmy do rąk
przewielebnego ojca, pana Wincentego, i przewielebnego
ojca, pana Bonawentury, które to postulaty oni będą
zobowiązani przedstawić czcigodnej kapitule i oczekiwać
decyzji dla tego eremu (...).
(...)
Drugi postulat. Podczas wizytacji w roku 1768 spisany
został akt, aby suma znaleziona w skarbcu, zebrana
z różnych domowych dochodów, (...) pozostała do
dalszej dyspozycji w całości i nietknięta. Wypadło w tych
nieszczęsnych czasach, że około 7000 z tej sumy zostało
wydane: częściowo, 3746, przez poprzedniego ojca
przeora, pana Jacka, na budowę ołtarza, częściowo, 3412,
przez obecnego, wielebnego ojca, pana Joachima, w taki
sposób.
Gdy w roku 1771 zrodziła się zaraza w Królestwie, dla
bezpieczeństwa (...) miasta Warszawy postanowiono
zamknąć wszystkie poszczególne drogi, którymi
wcześniej można było wjechać do Warszawy,
i pozostawić tylko cztery wjazdy, stawiając przy nich
straż wojskową. (...) Skoro zaś jedna z tych czterech bram
ustawiona została na naszych zasiewnych gruntach,
bardzo odległych od wszelkich budynków, otrzymaliśmy
polecenie od najwyższego marszałka Królestwa (...),
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officina in spatio viginti dierum extrueretur.
Convocatum fuit hac de re capitulum conventuale, cuius
decisione cessit, ut nos proprio sumptu (...) de summa in
thesauro iacente praedictam in nostro fundo
extrueremus officinam, in qua nostros liquores
propinaremus, quod et fecimus, unde modo notabilem
proventum ad sustentationem eremitorum percipimus.
Ad alteram domum de novo aedificando tale habuimus
motivum. Quaedam particula fundi e converso
fundorum civitatensium violenti modo occupanda
a possessoribus fundorum civitatensium, quia ipsi
multocies a nobis consensum tentantes nullum obtinere
potuerunt. (...) Accepimus itaque consilium gravium
virorum quia nullo modo praedictum fundum ab
impetitionibus defendemus, nisi quam citissime in hoc
loco extructa aliqua domo. Quo in casu convocatum
capitulum conventuale, in quo unanimi consensu cessit,
ut illa domus quam citissime aedificetur et quidquid de
proventibus domus non suffecerit | [s. 123] ex thesauro
accipiatur, quod et factum est. Modo hanc domum per
contractum arendatorium dimisimus cuidam
honestissimo nobili pro censu annuo 720 florenorum
Polonicalium, alteram domum ad littus Vistulae
extructam a quodam milite propter aliquas servitutes
redimere debuimus pro 1100 florenis Polonicalibus, de
qua nunc percepimus censum annuum 216 florenos
Polonicales. Videtur ergo quod haec summa circiter 3412
florenorum Polonicalium nullo modo potuit melius
disponi. (...) Supplicatur itaque, ut expensa haec summa,
sicut apud nos pro bono meliori cessit, ita a capitulo
generali approbetur.
D. Cyprianus scriba capituli

1779
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aby czym prędzej obok tejże bramy wybudowany został
przez nas stosowny dom, czego gdybyśmy odmówili,
rzeczona oficyna wybudowana zostałaby w przeciągu
dwudziestu dni sumptem miejskim. Zwołana została
w tej sprawie kapituła konwentualna, której decyzją
postanowiono, że to my własnym sumptem (...) za sumę
spoczywającą w skarbcu wystawimy na naszym gruncie
rzeczoną oficynę, w której będziemy sprzedawać nasze
napitki. To też uczyniliśmy i uzyskaliśmy z tego znaczny
dochód na utrzymanie eremitów. Dla wybudowania
od nowa drugiego domu taki mieliśmy powód. Pewna
cząstka gruntu naprzeciw gruntów miejskich <była>
narażona na siłowe przejęcie przez posiadaczy gruntów
miejskich, ponieważ ci wielekroć domagając się od nas
zgody, nie mogli takowej uzyskać. (...) Posłuchaliśmy
więc rady poważnych mężów, że w żaden sposób nie
obronimy rzeczonego gruntu przed atakami, jeśli nie
poprzez jak najszybsze wystawienie w tym miejscu
jakiegoś domu. Zwołana została w tej sprawie kapituła
konwentualna, na której jednomyślną zgodą przeszło,
aby dom ten jak najszybciej został wybudowany, a jeśli
trochę nie starczy z dochodów klasztoru, miało być
wzięte ze skarbca, co też się stało. Niedawno dom ten
wydzierżawiliśmy pewnemu przezacnemu szlachcicowi
za czynsz roczny 720 złotych polskich, drugi dom,
wybudowany na brzegu Wisły przez pewnego rycerza,
z powodu pewnych serwitutów musieliśmy odkupić za
1100 złotych polskich i otrzymujemy teraz z niego czynsz
roczny 216 złotych polskich. Wydaje się więc, że suma ta,
około 3412 złotych polskich, w żaden sposób nie mogła
być lepiej rozdysponowana. (...) Prosi się przeto, aby ta
wydana suma, tak jak u nas poszła na dobre i lepsze, tak
też została zatwierdzona przez kapitułę generalną.
Pan Cyprian, pisarz kapituły

[s. 134]

1779

Anno Domini 1779 die 1-ma Iunii convocatum fuit
capitulum conventuale (...) ab A. R. P. Don Benedicto
priore huius eremi atque (...) expositum fuit negotium
sequens videlicet: Quamvis illustris olim M. domina
Marianna Lanckoronska capitanea Neocorcinensis ex pia
devotione villam Swidry sive Tarchomino Minor (...) in
rem eremi huius (...) resignaverit donaverit in
possessionemque patres intromiserit, quia tamen
donationem suam (...) | [s. 135] per plenos ordines Regni

Roku Pańskiego 1779, dnia 1 czerwca, zwołana została
kapituła konwentualna (...) przez przewielebnego pana
Benedykta, przeora tego eremu, i (...) wyłożona została
sprawa następująca. Chociaż jaśnie oświecona śp.
wielmożna pani Marianna Lanckorońska, starościna
nowokorczyńska, z pobożnego afektu (...) zrzekła się
(...) na rzecz tego eremu (...), darowała mu i wwiązała
ojców w posiadłość wsi Świdry czyli Tarchomin Mały, to
jednak ponieważ (...) nie zadbała o to, by ta jej donacja
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(...) confirmari et approbari non curavit, ideo (...) M. D.
Stephanus de Rieule generalis maior in exercitu Regni
inhaerendo privilegio iuris caduci super his bonis a S. R.
Maiestate sibi dato, tum etiam duobus decretis
contumacialibus contra eremum in iudiciis tribunalitiis
Petricoviensibus obtentis eandem villam occupavit vi et
possidet, nihilominus sciens se nondum post plenariam
convictionem iuridicam hancce possessionem usurpasse
et per consequens poenalitatem de lege sibi imminere
amicabilem cum eremo proposuit compositionem
offerendo se eidem eremo exoluturum 9000 florenorum
Polonicalium, dummodo ab ulteriori processu iuris
desistat eundemque in pacifica possessione villae
memoratae quiete relinquat. Requisivit igitur (...) A. R. P.
prior sensum et determinationem super hac
propositione RR. PP. vocalium, qui considerantes (...)
acceptandam summam (si in instanti numerabit) (...)
censuerunt, et cessit.

została potwierdzona i aprobowana (...) przez wszystkie
stany Królestwa, tedy (...) wielmożny pan Stefan de
Rieule, generał-major w wojsku Królestwa, opierając
się na prawie kaduka, danym mu na te dobra przez
Jego Królewską Wysokość, a także na dwóch dekretach
o niestawieniu się, uzyskanych przeciw eremowi w sądzie
trybunalskim piotrkowskim, zajął siłą tęże wieś i posiada
ją. Niemniej jednak wiedząc, że zajął tę posiadłość bez
pełnego prawnego dowodu i że w związku z tym grozi
mu na mocy prawa kara, zaproponował przyjacielski
układ z eremem, oferując, że wypłaci temuż eremowi
9000 złotych polskich, jeśli tylko ten odstąpi od
dalszego procesu prawnego i pozostawi go w spokojnym
i pokojowym posiadaniu wspomnianej wsi. Poprosił
więc (...) przewielebny ojciec przeor o sąd i decyzję
wielebnych ojców uprawnionych do głosu w sprawie tej
propozycji, a oni, rozważając (...) proponowaną sumę
(jeśli od razu ją wypłaci), (...) zgodzili się, i przeszło.

D. Gaudentius E. C. M. C. de mandato

Pan Gaudenty E. C. M. C., z polecenia

s. 136 – niewyraźne zdjęcie

s. 136 – niewyraźne zdjęcie

1780

1780

[s. 137]

Roku Pańskiego 1780, dnia 18 lutego, przewielebny ojciec,
pan Bonawentura, obecny przeor eremu, (...) nakazał
zwołać kapitułę konwentualną (...).

Anno Domini 1780 die 18 Februarii A. R. P. Don
Bonaventura prior actualis eremi (...) convocari fecit
capitulum conventuale (...).
Sub eodem actu admodum reverendus pater prior
proposuit | [s. 138] RR. PP. vocalibus urgentissimam
necessitatem extruendi de nova radice praedium et alia
aedificia ad id pertinentia in villa Zeran dicta ob
amissionem praedii Swidry vi iuris caduci, cui antea
Zeran fuit annexa. Cum vero hic et nunc ligna necessaria
aliunde acquirere nec modus nec adsit possibilitas, ut in
sylva nostra pro extructione praedii praefati ac aliorum
aedificiorum querci <sic> et pinus excindi possint. RR.
patres vocales (...) consenserunt, et cessit.
D. Bernardus E. C. M. C. scriba capituli manu propria
[s. 139]
Anno Domini 1780 die 19 Augusti admodum reverendus
pater Bonaventura prior actualis eremi (...) convocato
capitulo conventuali (...) proposuit reverendis patribus

Na tymże posiedzeniu przewielebny ojciec przeor
przedłożył wielebnym ojcom uprawnionym do głosu
wielce pilną potrzebę wybudowania na nowym korzeniu
we wsi zwanej Żerań posiadłości i innych budynków
do niej przyległych, z powodu utraty — na mocy prawa
kaduka — posiadłości Świdry, do której wcześniej Żerań
był przyłączony. Skoro zaś tu i teraz nie ma sposobu ani
możliwości pozyskania skądinąd koniecznego drewna,
<poprosił,> aby można było wyciąć w naszym lesie
dęby i sosny na budowę rzeczonej posiadłości i innych
budynków. Wielebni ojcowie uprawnieni do głosu (...)
zgodzili się, i przeszło.
Pan Bernard E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie
Roku Pańskiego 1780, dnia 19 sierpnia, przewielebny
ojciec Bonawentura, obecny przeor eremu, (...)
zwoławszy kapitułę konwentualną (...) przedłożył
wielebnym ojcom uprawnionym do głosu życzenie
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vocalibus desiderium reverendissimi patris Portaluppi
superioris revendorum patrum Theutonorum
Varsoviensium extruendi domum pro sua recreatione in
loco dicto Kochanuwka suo proprio sumptu. Patres
vocales perpenso negotio sequentes requirunt
conditiones: 1-mo. Ut reverendissimus praedictus tradat
summam tam pro lignis emendis ac aliis materialibus,
quam pro fabricanda domo ad manus admodum
reverendi patris prioris expendendam, quatenus (...)
domus nomine ipsius eremi extruatur. 2-do. Domus ista
non seorsive a domo protunc extante, sed medietate
domus sublata coaedificetur | [s. 140] secundum formam
reverendissimo placitam. 3-tio. Dispositio totalis circa
aedificium perficiendum pertinebit ad admodum
reverendum patrem priorem. 4-to. Reverendissimus
dabit reversale exsoluta summa pro {pro} praefata domo
aedificanda. (...) Quas conditiones si reverendissimus
adimpleverit, (...) consenserunt, et cessit.
D. Bernardus E. C. M. C. scriba capituli manu propria

1781
[s. 140]
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przewielebnego ojca Portaluppiego, superiora wielebnych
warszawskich ojców Zakonu Niemieckiego, dotyczące
wybudowania własnym sumptem domu dla swej
rekreacji w miejscu zwanym Kochanówka. Ojcowie
uprawnieni do głosu, rzecz rozważywszy, domagają się
spełnienia następujących warunków. Po pierwsze, aby
rzeczony przewielebny przekazał do rąk przewielebnego
ojca przeora sumę zarówno na zakup drewna i innych
materiałów, jak i na wybudowanie domu, aby (...) dom
wybudowany został w imieniu samego eremu. Po drugie,
niech ten dom nie będzie budowany oddzielnie od domu
już istniejącego, lecz niech zostanie dobudowany po
uprzednim wyburzeniu połowy <tegoż> domu, w formie,
która spodoba się przewielebnemu. Po trzecie, całkowita
dyspozycja w sprawie wykonania budowli należeć
będzie do przewielebnego ojca przeora. Po czwarte,
przewielebny da pokwitowanie, wypłaciwszy sumę
na budowę rzeczonego domu. (...) Jeśli przewielebny
wypełni te warunki, (...) zgodzili się, i przeszło.
Pan Bernard E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie

1781

Anno Domini 1781 die 5-ta Martii A. R. P. Don
Bonaventura prior actualis huius eremi (...) convocari
fecit capitulum conventuale, in quo RR. PP. vocalibus
proposuit (...) in agris ad praedium Zeranie spectantibus
aliquas reperiri pinus, quas subditi nostri exscindunt et
divendunt, difficile vero cum sit easdem custodiri, ne ab
iisdem subditis furtive auferantur, utilius foret easdem
pinus pro necessitate eremi ac praedii exscindere. RR. PP.
vocales (...) consenserunt, et cessit.

Roku Pańskiego 1781, dnia 5 marca, przewielebny
ojciec, pan Bonawentura, obecny przeor tego eremu,
(...) nakazał zwołać kapitułę konwentualną, na której
przedstawił wielebnym ojcom uprawnionym do głosu
(...), że na polach należących do posiadłości Żerań rośnie
trochę sosen, które nasi poddani wycinają i sprzedają,
a jako że ciężko jest upilnować, by nie były przez tychże
poddanych po złodziejsku podbierane, korzystniej
byłoby wyciąć te sosny na potrzeby eremu i posiadłości.
Wielebni ojcowie uprawnieni do głosu (...) zgodzili się,
i przeszło.

Sub eodem actu proposuit admodum reverendus pater
prior, quod nobilis ac spectabilis dominus Iacobus
Rzecznik advocatus et consul antiquae Varsaviae dono
obtulit eremo imagines quatuordecim insignis picturae,
scilicet duodecim apostolorum et duas alias, quae in
parietibus utrisque ob decorem basilicae huius sunt
appensae. Itaque RR. PP. vocales in vim gratitudinis pro
anima praefati domini ac eius | consortis [s. 141] post
sera fata centum viginti missas in eremo absolvendas
omnibus favorabilibus votis determinarunt. Et cessit.

Na tymże posiedzeniu poinformował przewielebny ojciec
przeor, że szlachetny i znakomity pan Jakub Rzecznik,
wójt i rajca starej Warszawy, podarował eremowi
czternaście obrazów wybitnej jakości, dwanaście
przedstawiających apostołów oraz dwa inne, które
zawieszone zostały na obydwu ścianach, dla upiększenia
tej bazyliki. Przeto wielebni ojcowie uprawnieni do
głosu w charakterze odwdzięczenia się postanowili
wszystkimi głosami „za” odprawić w eremie 120 mszy za
duszę rzeczonego pana i jego małżonki po ich śmierci.
I przeszło.
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[s. 142]

(...)

(...)

Roku Pańskiego 1781, dnia 2 kwietnia, przewielebny
ojciec, pan Bonawentura, obecny przeor tego eremu,
(...) nakazał zwołać kapitułę konwentualną, na której
(...) przedłożył wielebnym ojcom uprawnionym do
głosu sprawę związaną ze sporządzeniem kontraktu
emfiteuzy na czas dożywotni z jaśnie oświeconym panem
Rzewuskim, marszałkiem Królestwa, domagającym
się od naszego eremu gruntu fundacyjnego z dwoma
stawami, młynem i dwiema karczmami przylegającymi
do posiadłości zwanej Ruda, za sumę pięciu tysięcy
złotych polskich, płatną corocznie. (...) Przeszło
wszystkimi głosami „za”, jednym tylko „przeciw”.

Anno Domini 1781 die 2-da Aprilis admodum reverendus
pater Don Bonaventura prior actualis huius eremi (...)
convocari fecit capitulum conventuale, in quo (...)
proposuit reverendis patribus vocalibus negotium
respectu ineundi contractus emphiteutici ad vitae
tempora cum illustrissimo domino Rzewuski
mareschalco Regni praetendente a nostra eremo agrum
fundationalem cum duobus stagnis, molendino et
tabernis duabus praedio Ruda nuncupato adiacentibus
pro summa quinque millium florenorum Polonicalium
quotannis exsolvenda. (...) Cessitque omnibus votis
favorabilibus, uno tantum contrario.
D. Bernardus E. C. M. C. scriba capituli manu propria

1782
[s. 143]
Anno Domini 1782 die 8 Ianuarii admodum reverendus
pater Don Paulus prior actualis huius eremi (...)
convocari fecit capitulum conventuale (...).
(...)
[s. 144]
Anno, die eodemque actu idem admodum reverendus
pater prior proposuit RR. PP. vocalibus opportunitatem
convertendi summam decem millium florenorum
Polonicalium a magnifico domino Rieule exercituum
Regni generali datam, praecise ob meliorationem villae
Swidry iure caduco a se acceptae, in erectionem curiolae
Varsaviensis, inde certi proventus huic eremo obvenirent
commoditasque divertentium religiosorum foret. RR. PP.
vocales (...) consenserunt, et (...) cessit.
D. Casimirus E. C. M. C. scriba capituli manu propria

1783
[s. 145]
Anno Domini 1783 die 10 Martii (...) A. R. P. D. Paulus
prior actualis huius eremi fecit convocari (...) capitulum
conventuale (...).
(...)

Pan Bernard E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie

1782
Roku Pańskiego 1782, dnia 8 stycznia, przewielebny
ojciec, pan Paweł, obecny przeor tego eremu, (...) nakazał
zwołać kapitułę konwentualną (...).
(...)
Tegoż roku, dnia i na tymże posiedzeniu tenże
przewielebny ojciec przeor przedstawił wielebnym
ojcom uprawnionym do głosu możliwość przeznaczenia
sumy dziesięciu tysięcy złotych polskich — danej
przez wielmożnego pana Rieule, generała wojsk
Królestwa, konkretnie z powodu zmiany statusu wsi
Świdry, otrzymanej przez niego prawem kaduka — na
wzniesienie dworku warszawskiego, z którego mogłyby
się pojawić pewne dochody dla eremu oraz zaistnieć
wygoda dla zatrzymujących się tam zakonników.
Wielebni ojcowie uprawnieni do głosu (...) zgodzili się,
i (...) przeszło.
Pan Kazimierz E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie

1783
Roku Pańskiego 1783, dnia 10 marca, (...) przewielebny
ojciec, pan Paweł, obecny przeor tego eremu, nakazał
zwołać (...) kapitułę konwentualną (...).
(...)
Na tymże posiedzeniu tenże przewielebny ojciec
przeor przedstawił wielebnym ojcom uprawnionym
do głosu, że w naszym lesie koło eremu znajduje
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Sub eodem actu idem A. R. P. prior proposuit RR. PP.
vocalibus inveniri in sylva nostra circa eremum aliquas
quercus et pinus aridas, tum etiam circa littus Vistulae
aliquot quercus, virentes quidem, sed prope diem per
alluviem littoris in fluvium evertendas, quae arbores
possent ad usum fabricae in curiola nostra Varsaviensi
inchoandae commode converti, ideoque pro excidendis
eiusmodi arboribus assensum capituli praesentis
postulavit. RR. PP. vocales considerantes per eiusmodi
excisionem quercuum in littore Vistulae existentium
inevitabili futuro damno prudenter prospici posse, per
excisionem vero aridarum venustatem loci minime
viliari, propositionem A. R. P. prioris unanimiter
approbarunt, quod (...) cessit (...).
D. Casimirus E. C. M. C. scriba capituli manu propria
[s. 148]
Anno Domini 1783 die 10 Maii convocatum fuit
capitulum convetuale (...), in quo A. R. P. D. Paulus prior
huius eremi exposuit RR. PP. vocalibus sequentia negotia.
1-mo. Quod cum A. R. ac reverendissimus in Xristo pater
Anastasius Wargowski ordinis S. Pauli 1-mi eremitae
ex-provincialis ac prior actualis conventus Varsaviensis
nec non S. R. Maiestatis theologus et capellanus ex sua
singulari benevolentia erga eremum istam ac piissima
liberalitate in animum induxerit pavimentum huius
ecclesiae (quod hucusque lateribus coctis stratum fuerat)
lapide marmoreo bicolori, albo scilicet et nigro, sternere
iamque hanc suam intentionem ipso opere complet,
insuper plura huic loco beneficia praestare polliceatur,
nihilominus pro tam insignibus expensis nihil aliud
quam post fata animae suae suffragia a nobis expostulet,
ideoque A. R. P. prior super hoc negotio sensum RR. PP.
vocalium requisivit. (...) 2-do. Cum idem piissimus
benefactor altare maius huius ecclesiae magnificentius
extruere intendat, RR. PP. vocales vetus demoliri
permittunt. 3-tio. Requisitum fuit praesens capitulum,
quatenus veteres lapides ante maius altare et alios
Suevicos ex capellis S. Romualdi et S. Ioannis
Nepomuceni praedicto benefactori cedat. RR. PP. vocales
libenter aquieverunt, dummodo alii marmorei sicuti in
medio ecclesiae in capitulo, choro, sacrario, capellis ac
vestibulis ponantur ab eodem. Quae omnia exposita (...)
cesserunt omnibus votis.
D. Casimirus E. C. M. C. scriba capituli manu propria
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się trochę uschniętych dębów i sosen, ponadto na
brzegu Wisły trochę dębów, wprawdzie zielonych,
lecz na dniach zagrożonych wpadnięciem do rzeki
z powodu podmycia brzegu. Drzewa te mogłyby być
z pożytkiem przeznaczone na potrzeby mającej się
rozpocząć budowy w naszym warszawskim dworku,
dlatego poprosił o zgodę obecnej kapituły na wycięcie
takich drzew. Wielebni ojcowie uprawnieni do głosu,
rozważając, że przez takie wycięcie dębów rosnących na
brzegu Wisły można rozsądnie zaradzić nieuniknionej
przyszłej szkodzie, przez wycięcie zaś drzew suchych
uroda miejsca bynajmniej się nie zmniejszy, propozycję
przewielebnego przeora jednomyślnie poparli, i (...)
przeszła (...).
Pan Kazimierz E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie
Roku Pańskiego 1783, dnia 10 maja, zwołana została
kapituła konwentualna (...), na której przewielebny
ojciec, pan Paweł, przeor tego eremu, przedstawił
wielebnym ojcom uprawnionym do głosu następujące
sprawy. Po pierwsze, że chociaż przewielebny ojciec
w Chrystusie Anastazy Wargowski, były prowincjał
i obecny przeor konwentu warszawskiego zakonu
św. Pawła, pierwszego męczennika, a także teolog
i kapelan Jego Królewskiej Mości, ze swej szczególnej
przychylności wobec tego eremu oraz wielce pobożnej
hojności zapragnął pokryć posadzkę tego kościoła
(która dotąd pokryta była paloną cegłą) dwukolorowym
marmurem, białym mianowicie i czarnym, i już ten swój
zamiar wciela w czyn, a ponadto obiecuje wyświadczyć
temu miejscu wiele <innych> dobrodziejstw, mimo
to za tak ogromne wydatki niczego innego od nas nie
oczekuje, jak tylko wsparcia dla jego duszy po śmierci.
Dlatego przewielebny ojciec przeor o zgodę w tej sprawie
poprosił wielebnych ojców uprawnionych do głosu. (...)
Po drugie, ponieważ tenże najpobożniejszy dobrodziej
zamierza wystawić wspanialszy ołtarz główny w tym
kościele, wielebni ojcowie uprawnieni do głosu pozwalają
na rozbiórkę starego. Po trzecie, poproszono obecną
kapitułę, aby odstąpiła rzeczonemu dobrodziejowi stare
kamienie sprzed głównego ołtarza oraz inne, szwedzkie,
z kaplic św. Romualda i św. Jana Nepomucena. Wielebni
ojcowie uprawnieni do głosu chętnie na to przystali, jeśli
tylko położone zostaną przez niego inne marmurowe,
tak jak pośrodku kościoła, tak i w kapitularzu, chórze,
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[s. 149]
Anno ut supra die vero 22 Maii idem A. R. P. prior
convocatis capitulariter (...) RR. PP. vocalibus
denuntiavit, qualiter in curiola nostra Varsaviensi
inchoata fabrica impediatur a iurisdictione supremi
Regni mareschalci. Quae nimirum iurisdictio omnino
requirit, quatenus propter angustiam plateae per
extensum longitudinis ab antiquis limitibus, in uno loco
tribus, in alio duobus et semiduobus cubitis recedamus
secus, et fabricam continuare non permittit, et sepimenta
antiqua diruere minatur. RR. PP. vocales (...) non tam
libenter quam reverenter recedendum duxerunt. (...)
cessit (...).
D. Casimirus E. C. M. C. scriba capituli manu propria
Anno eodem 1783 die 3 Augusti convocatum fuit
capitulum conventuale (...), ubi reproductum fuit
rescriptum sanctissimi domini nostri Pii VI Divina
providentia papae (...), quo (...) iniungitur, quatenus (...)
capitale (...) 10 millium florenorum Polonicalium
a magnifico de Rieule moderno villae (...) Swidry
possessore (...) persolutum applicetur collective ad
formam donationis cum obligatione investiendi illud in
fundo libero, tuto atque fructifero. (...) A. R. P. prior una
cum RR. PP. vocalibus (...) | [s. 150] (...) cum tutiorem
locationem eiusdem summae nullibi melius (...) quam in
propriis huius eremi bonis mundis inveniri posse
iudicaverint, eandem pro fabrica curiolae Varsaviae in
fundo nostro haereditario ex muro erigendae (...)
convertendam ac investiendam decreverunt. Quod (...)
cessit (...).
D. Casimirus E. C. M. C. scriba capituli manu propria
Anno Domini 1783 die 1-ma 7-bris A. R. P. prior huius
eremi (...) convocari fecit RR. PP. vocales, quibus
denuntiavit summam tam 10 millium florenorum
Polonicalium a magnifico de Rieul <sic> perceptam,
quam alteram 9 millium ab eremo Vigrensi donatam iam
esse expensas pro fabrica in curiola nostra Varsaviensi
inchoata, quae ultra continuari non potest ob defectum
pecuniae. Quapropter in spem summae 9000
florenorum Polonicalium a nominata eremo (...) pro
eadem fabrica appromissae postulavit praesentis capituli
consensum, quatenus ad interim a spectabili domino

zakrystii, kaplicach i przedsionkach. Wszystko, co
wyłożono, (...) przeszło wszystkimi głosami.
Pan Kazimierz E. C. M. C., pisarz kapituły,
własnoręcznie
Roku jak wyżej, dnia zaś 22 maja, tenże przewielebny
ojciec przeor, zwoławszy na kapitułę (...) wielebnych
ojców uprawnionych do głosu, doniósł im, że budowa
rozpoczęta w naszym warszawskim dworku jest
wstrzymywana ze strony jurysdykcji najwyższego
marszałka Królestwa. Ta mianowicie jurysdykcja domaga
się, abyśmy z powodu szczupłości placu spuścili na
długości z pierwotnych rozmiarów, w jednym miejscu
o trzy, w innym o dwa oraz o półtora łokcia, i nie
pozwala kontynuować budowy, grożąc zburzeniem
starego ogrodzenia. Wielebni ojcowie uprawnieni do
głosu (...) nie tyle z chęci, co z szacunku postanowili
ustąpić. (...) przeszło (...).
Pan Kazimierz E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie
Tegoż roku 1783, dnia 3 sierpnia, zwołana została
kapituła konwentualna (...), gdzie przedstawiony został
reskrypt świątobliwego pana naszego Piusa VI, z Bożej
opatrzności papieża (...), w którym (...) polecono, aby
(...) kapitał (...) 10 tysięcy złotych polskich, zapłacony
przez wielmożnego de Rieule, obecnego posiadacza
wsi (...) Świdry, (...) został użyty w całości w formie
donacji, z obligacją zainwestowania go w grunt wolny,
bezpieczny i przynoszący zysk. (...) Przewielebny przeor
razem z wielebnymi ojcami uprawnionymi do głosu, (...)
osądziwszy, że nie da się znaleźć nigdzie bezpieczniejszej
lokaty tej sumy (...) niż na własnych, oczyszczonych
dobrach tego eremu, (...) postanowili obrócić ją
i zainwestować (...) w budowę murowanego dworku
w Warszawie, na gruncie naszym dziedzicznym. Co (...)
przeszło (...).
Pan Kazimierz E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie
Roku Pańskiego 1783, dnia 1 września, przewielebny
ojciec przeor tego eremu (...) nakazał zwołać wielebnych
ojców uprawnionych do głosu i doniósł im, że zarówno
suma 10 tysięcy złotych polskich, otrzymana od
wielmożnego de Rieule, jak i druga suma 9 tysięcy,
podarowana przez erem wigierski, zostały już wydane
na budowę rozpoczętą w naszym dworku warszawskim,
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Lignau mercatore et cive Varsaviensi possit
accommodare pro re huius eremi 300 aureos
Hungaricales ex annua provisione per 6 a centum idque
solum ad decursum sex mensium. RR. PP. vocales (...)
annuerunt 6 calculis favorabilibus, 4 repugnantibus.
Et cessit.
D. Casimirus E. C. M. C. scriba capituli manu propria
Anno eodem ut supra die 13 9-bris ad instantiam
celsissimi principis Poniatowski episcopi Plocensis et
coadiutoris Cracoviensis convocatum fuit (...) capitulum
conventuale | [s. 151], qui nimirum celsissimus princeps
dum per traiectum nostrum ad bona sua Jabłonna dicta
proficiscitur, per partem agrorum praedii nostri Żerań
commodiorem propinquioremque recta versus
Jabłonnam viam suis sumptibus extruendam a nobis sibi
concedi postulat. A. R. P. prior una cum RR. PP.
vocalibus (...) requisitioni eiusdem principis
acquieverunt, (...) cessit omnibus votis.
D. Casimirus E. C. M. C. scriba capituli manu propria

1785
[s. 156]
A. D. 1785 die 30 Octobris A. R. P. Don Ioachimus
actualis prior huius eremi Postvasaviensis <sic>
convocavit (...) RR. PP. ac fratres (...).
(...)
Sub eodem actu A. R. P. prior proposuit RR. PP.
vocalibus extremam necessitatem excidendi ex nostris
silvis arbores 15 plus minus pro ampliatione caupone ob
commodi<ta>tem advenientium hospitum, pro
eiusmodi arboribus excidendis assensum capituli
praesentis postulavit. RR. PP. vocales considerantes
proficuam futuram suo tempore propositionem A. R. P.
prioris unanimiter approbarunt. Sicuti etiam assensum
factum 2-da Augusti pro necessariis arboribus aliquot
pro strophis ad curiolam Varsaviensem. Quas ambas
propositiones RR. PP. omnibus favorabilibus votis
confirmarunt, et cessit.
D. Valentinus E. C. M. C. scriba capituli manu propria
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która nie może być kontynuowana z powodu braku
pieniędzy. Dlatego w nadziei otrzymania sumy 9000
złotych polskich, przyrzeczonej przez wzmiankowany
erem (...) na tęże budowę, poprosił o zgodę obecnej
kapituły, aby tymczasem mógł użyć na potrzeby tego
eremu 300 złotych węgierskich z rocznej prowizji
w wysokości 6 procent od znakomitego pana Lignaua,
kupca i mieszczanina warszawskiego, i to tylko na
przeciąg sześciu miesięcy. Wielebni ojcowie uprawnieni
do głosu (...) przychylili się sześcioma głosami „za” przy
czterech „przeciw”. I przeszło.
Pan Kazimierz E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie
Roku tegoż, co wyżej, dnia 13 listopada, na prośbę
prześwietnego księcia Poniatowskiego, biskupa płockiego
i koadiutora krakowskiego, zwołana została (...) kapituła
konwentualna. Ten to mianowicie prześwietny książę,
jako że podróżuje przez naszą przeprawę do swoich
dóbr zwanych Jabłonna, prosi, abyśmy pozwolili mu
na wybudowanie własnym sumptem wygodniejszej
i krótszej drogi przez część pól naszej posiadłości Żerań
prosto w stronę Jabłonny. Przewielebny ojciec przeor
wraz z wielebnymi ojcami uprawnionymi do głosu (...)
przychylili się do prośby tegoż księcia, (...) przeszła
wszystkimi głosami.
Pan Kazimierz E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie

1785
Roku Pańskiego 1785, dnia 30 października, przewielebny
ojciec, pan Joachim, obecny przeor tego eremu
podwarszawskiego, zwołał (...) wielebnych ojców i braci
(...).
(...)
Na tymże posiedzeniu przewielebny przeor przedstawił
wielebnym ojcom uprawnionym do głosu skrajną
konieczność wycięcia z naszych lasów mniej więcej
15 drzew na powiększenie karczmy dla wygody
przybywających gości. Na takie wycięcie drzew poprosił
o zgodę obecnej kapituły. Wielebni ojcowie uprawnieni
do głosu, rozważywszy, że propozycja przewielebnego
ojca przeora przyniesie w swoim czasie zysk,
jednomyślnie ją zatwierdzili. Podobnie też zgodę wydaną
2 sierpnia, w sprawie kilku drzew potrzebnych na strophi
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1786
[s. 157]
Anno Domini 1786 die 24 Iunii A. R. P. D. Ioachimus
actualis prior huius eremi (...) convocari fecit capitulum
conventuale, in quo (...) proposuit simul congregatis
futurum irreparabile damnum propter impetum
subterlabentis aquae quotidie attenuantem ripas, ni
matur{a}e huic malo per palationem terraeque
aggestionem occurratur. Nonnullas ergo excidendas
quaercus tam ex littore prope diem per alluviem in
flumen casuras, quam alibi circa eremum, sine
deturpatione eius, in numero sufficienti ad praedictam
palationem idoneas exposuit. RR. PP. ac fratres clerici
(...) propositionem A. R. P. prioris (...) favorabilibus votis
comprobarunt.
Anno Domini 1786 die 6 Septembris A. R. P. Don
Ioachimus prior huius eremi in praesentia A. R. P. Don
Gabrielis vicarii generalis per Poloniam et Lituaniam et
A. R. P. Don Bernardi 1-mi assistentis convocavit
capitulum conventuale (...), ubi (...) | [s. 158] (...) exposuit
A. R. P. prior necessitatem lignorum comparandorum ad
opera braxatorii in clausura eremi existentis
inservientium. (...) Cum vero talia ligna in insula
Vistulae penitus defecerunt et pro parata pecunia emptio
nimis sumptuosa foret, non aliud subsidium nisi ex silva
eremi petiturum se monstravit. A. R. P. vicarius (...)
arbores aridas et ad ruinam inclinatas igni praedicti
braxatorii excidendas adiudicavit, quod (...) cessit (...).
D. Ignatius E. C. M. C. scriba capituli manu propria
Anno Domini 1786 die 16 Octobris convocatum fuit
capitulum conventuale (...), ubi (...) intimavit A. R. P.
prior, quod dominus Martinus Zambrzuski, exspirante
tempore triennalis arendae diversorii nostri muris eremi
contigui, pro futura exoptat consensum RR. patrum. (...)
RR. patres (...) ulteriorem illi tenutam ad annos adhuc
tres concesserunt, sub his conditionibus:
(...)
3-tio. Quodcunque commodioris habitationis causa
proprio sumptu adaedificaverit sive reparaverit, nihil de
solutione annua diminuat neque ad haec opera
comportet materiam ex silva eremi, quae vero iam sunt

do dworku warszawskiego. Obie te propozycje wielebni
ojcowie potwierdzili wszystkimi głosami „za”, i przeszło.
Pan Walenty E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie

1786
Roku Pańskiego 1786, dnia 24 czerwca, przewielebny
ojciec, pan Joachim, obecny przeor tego eremu, (...)
nakazał zwołać kapitułę konwentualną, na której (...)
przedstawił razem zgromadzonym przyszłą nienaprawialną
szkodę z powodu naporu przepływającej wody, codziennie
osłabiającej brzegi, jeśli nie zapobiegnie się rychło temu
nieszczęściu poprzez palowanie i narzucenie ziemi.
Wyłożył tedy, że należy wyciąć kilka dębów, zarówno tych
na brzegu, które na dniach wskutek podmycia osuną się
do rzeki, jak i rosnących gdzie indziej w pobliżu eremu,
bez oszpecania go, w liczbie wystarczającej i takich, które
będą się nadawać do wykonania rzeczonego palowania.
Wielebni ojcowie i bracia klerycy (...) propozycję
przewielebnego ojca przeora (...) zatwierdzili głosami „za”.
Roku Pańskiego 1786, dnia 6 września, przewielebny
ojciec, pan Joachim, przeor tego eremu, w obecności
przewielebnego ojca, pana Gabriela, wikariusza
generalnego na Polskę i Litwę, oraz przewielebnego ojca,
pana Bernarda, pierwszego asystenta, zwołał kapitułę
konwentualną (...), gdzie (...) przedstawił przewielebny
ojciec przeor potrzebę zdobycia drewna służącego na
użytek browaru, znajdującego się w obrębie klauzury
eremu. (...) Jako zaś że drewna takiego zabrakło już
całkiem na wyspie wiślanej, a zakup za gotówkę byłby
zanadto kosztowny, wykazał, że nie ma innej rady, jak by
prosić <o wycięcie> z lasu eremu. Przewielebny ojciec
wikariusz (...) osądził, że na opał w rzeczonym browarze
należy wyciąć drzewa suche i chylące się do upadku, co (...)
przeszło (...).
Pan Ignacy E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie
Roku Pańskiego 1786, dnia 16 października, zwołana
została kapituła konwentualna (...), gdzie (...) powiadomił
przewielebny ojciec przeor, że pan Marcin Zambrzuski,
ponieważ kończy się czas trzyletniej dzierżawy naszej
gospody, sąsiadującej z murem eremu, życzy sobie zgody
wielebnych ojców na kolejną. (...) Wielebni ojcowie (...)
przyznali mu dalszą dzierżawę na trzy lata, pod takimi
warunkami:
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adaedificata muris eremi prope portam, haec post
dimissam arendam | [s. 159] sine ulla praetensione
eremo relinquat. (...) et cessit omnibus votis.
D. Ignatius E. C. M. C. scriba capituli manu propria

1788
[s. 163]
Anno 1788 26 8-bris convocatum fuit capitulum
conventuale (...) ab admodum reverendo patre Don
Ioachimo actuali huius eremi priore, ubi (...) proposita
fuit (...) petitio magnifici Grzybowski pocillatoris terrae
Livensis, petentis consensum ab eremo nostra
aedificandi pontem de propriis lignis super fluvio
Kostrzin, medio ad bona nostra Olexin et Boim
spectante, in loco ubi antiquitus idem pons fuerat, hac
solum conditione, ut subditi nostri de Boim et Olexin
tam magistros, quam subditos eiusdem magnifici
pocillatoris in aedificando hocce ponte adiuvarent. RR.
patres vocales (...) consenserunt. Et (...) cessit (...).
Don Chrysanthus E. C. M. C. scriba capituli manu
propria

1789
[s. 165]
Anno Domini 1789 die 27 Augusti. In convocato (...) per
A. R. P. D. Bonifacium eremi huius actualem priorem
conventuali capitulo (...).
(...)
In hocce eodem capituli actu repraesentatum fuit
damnum in arboribus inutiliter putrescentibus sylvae
eremum circumdantis (...) | [s. 166] (...). Quoniam vero
Vistulae fluvius eremo proximus multa semper damna in
littoribus causans peiora in dies inferre minatur nec nisi
obiectis molibus rapiditas eius aliter cohiberi potest,
idcirco (...) RR. PP. sanxerunt, ut ad arcendam
a subruendis ripis aquarum vim fundandumque firmum
obicem A. R. P. prior quercus idoneas, quot necessariae
fuerint, in sylva nostra eremum circumdante conquirere
ex iisque necessarium violentiae fluminis opponere et
exstruere aggerem iubeat, ne crebrae eiusdem
exundationes graviori eremum afficiant dispendio.
D. Petrus E. C. M. C. scriba capituli manu propria

538

(...)
Po trzecie, cokolwiek będzie dobudowywał lub
remontował własnym sumptem w celu wygodniejszego
zamieszkania, ma niczego nie odliczać od rocznej zapłaty
ani nie sprowadzać materiału na ten użytek z lasu eremu,
co zaś już jest dobudowane do murów eremu koło bramy,
to po zrzeczeniu się dzierżawy ma pozostawić eremowi
bez żadnej pretensji. (...) i przeszło wszystkimi głosami.
Pan Ignacy E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie

1788
Roku 1788, 26 października, zwołana została kapituła
konwentualna (...) przez przewielebnego ojca, pana
Joachima, obecnego przeora tego eremu, gdzie (...)
przedstawiona została (...) petycja wielmożnego
Grzybowskiego, podczaszego ziemi liwskiej, który prosi
o zgodę naszego eremu na wybudowanie z własnego
drewna mostu na rzece Kostrzyn, znajdującej się
pomiędzy naszymi dobrami Oleksin i Boim, w miejscu,
gdzie dawniej był tenże most, pod takim tylko warunkiem,
że nasi poddani z Boimu i Oleksina będą wspierać
w budowie tego to mostu zarówno mistrzów, jak
i poddanych tegoż wielmożnego podczaszego. Wielebni
ojcowie uprawnieni do głosu (...) zgodzili się. I (...)
przeszło (...).
Pan Chryzantus E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie

1789
Roku Pańskiego 1789, dnia 27 sierpnia. Na zwołanej (...)
przez przewielebnego ojca, pana Bonifacego, obecnego
przeora tego eremu, kapitule konwentualnej (...).
(...)
Na tymże posiedzeniu kapituły przedstawiona została
szkoda ponoszona wskutek bezużytecznego butwienia
drzew w lesie otaczającym erem (...). Ponieważ zaś bliska
eremowi rzeka Wisła, powodująca zawsze liczne szkody
na brzegach, może na dniach przynieść jeszcze gorsze,
a jej bystry nurt nie da się inaczej okiełznać, jak tylko
poprzez wybudowanie wałów, dlatego (...) wielebni
ojcowie uchwalili, aby dla powstrzymania siły wód
przed podmyciem brzegów i dla wystawienia im silnej
przeszkody przewielebny ojciec przeor nakazał poszukać
w naszym lesie, otaczającym erem, odpowiednich
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1790
[s. 166]
Anno 1790 die 14 Ianuarii (...). | [s. 167] (...) Sub eodem
actu (...) approbata est ratio oeconomiae, ut supra
terminum transvectionis per Vistulam a parte eremi
aedificetur aliqua domus ob transeuntium et digniorum
hospitum commoditatem. Et cessit. Quoniam vero haec
domus per acquisita ligna per A. R. P. priorem singulari
emptione exstrui quidem queat, non tamen ex illis aqua
rarefactis tam firma {esse} et durabilis esse possit, ideo
ad tenorem constitutionum nostrarum, ut aliquae
arbores, seu pinus seu abietes, ad voluntatem A. R. P.
prioris excindi possint ad necessitatem. Et cessit.
D. Petrus E. C. M. C. scriba capituli manu propria

1791
[s. 170]
Anno Domini 1791 die 5 Decembris (...) convocatum fuit
capitulum conventuale (...) sub regimine admodum
reverendi patris Don Bonifacii actualis prioris huius
eremi, ubi congregatis omnibus vocalibus patribus et
fratribus exposuit negotium idem admodum reverendus
pater prior actualis huius eremi tale. Quod anno 1738
summa 31580 floreni fuit legata et cessa a pie defuncto
generoso domino Iosepho Leupia pro fabrica ecclesiae
huius eremi, in bonis Zołkwia celsissimi principis
Radziwił inscripta, quae summa licetsi ad haecce
tempora a patribus Camaldulensibus eremi Varsaviensis
non sit recepta (...). Iam vero anno 1785 post obitum
admodum reverendi patris Bonaventurae protunc
actualis prioris huius eremi reverendus pater Felicianus,
qui usurpativo modo nomen procuratoris actualis sibi
appropriavit, summam superius nominatam (...)
generoso domino Gyszlansoni per complanationem
nulliter factam inscripsit. (...) Itaque patres vocales (...)
obligaverunt admodum reverendum patrem priorem
actualem, ut (...) hoc negotium (...) agere possit (...).
D. Venantius E. C. M. C. scriba capituli

dębów, ile tylko będzie trzeba, i skonstruować z nich wał,
konieczny do przeciwstawienia się gwałtowności rzeki,
aby częste jej wylewy nie narażały eremu na poważniejsze
wydatki.
Pan Piotr E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie

1790
Roku 1790, dnia 14 stycznia (...). Na tymże posiedzeniu
(...) została uznana racja ekonomiczna, aby przy końcu
przeprawy przez Wisłę od strony eremu wybudowany
został jakiś dom, dla wygody przeprawiających się co
godniejszych gości. I przeszło. Ponieważ zaś taki dom
może być wprawdzie wystawiony z drewna pozyskanego
przez przewielebnego ojca przeora drogą jednorazowego
kupna, jednak <wybudowany> z owych <drzew>
przerzedzonych przez wodę nie zdoła być tak mocny
i trwały, dlatego zgodnie z treścią naszych konstytucji
<poprosił>, aby pewne stosownie do potrzeby drzewa,
czy to sosny czy jodły, mogły być wycięte wedle woli
przewielebnego ojca przeora. I przeszło.
Pan Piotr E. C. M. C., pisarz kapituły, własnoręcznie

1791
Roku Pańskiego 1791, dnia 5 grudnia, (...) zwołana
została kapituła konwentualna (...) pod kierunkiem
przewielebnego ojca, pana Bonifacego, obecnego
przeora tego eremu, gdzie zgromadziwszy wszystkich
uprawnionych do głosu ojców i braci przedstawił tenże
przewielebny ojciec obecny przeor tego eremu sprawę
taką. Że w roku 1738 suma 31580 złotych, zapisana na
dobrach Żółkwia prześwietnego księcia Radziwiłła,
została legowana i cedowana przez śp. urodzonego pana
Józefa Leupię na budowę kościoła tego eremu, która to
suma aż do tych czasów nie została przyjęta przez ojców
kamedułów eremu warszawskiego (...). Już zaś w roku 1785,
po śmierci przewielebnego ojca Bonawentury, natenczas
ówczesnego przeora tego eremu, wielebny ojciec Felicjan,
który w sposób uzurpujący przywłaszczył sobie godność
ówczesnego prokuratora, sumę wyżej wymienioną (...)
zapisał urodzonemu panu Gyszlansowi na mocy ugody
uczynionej bezprawnie. (...) Przeto ojcowie uprawnieni
do głosu (...) zobowiązali przewielebnego ojca obecnego
przeora, aby (...) sprawę tę (...) poprowadził (...).
Pan Wenancjusz E. C. M. C., pisarz kapituły
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ANEKS nr 4
Acta capituli generalis eremitarum Camaldulensium Montis Coronae
pro eremo Varsoviensi ab anno (Domini) MDCCXXX
[Akta kapituły generalnej eremitów Kamedułów Monte Corona
dla eremu warszawskiego od roku (Pańskiego) 1730]
Dawniej archiwum eremu kamedulskiego w Bieniszewie, obecnie Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego
Opracowanie i tłumaczenie na język polski Tomasz Płóciennik

1730

1730

[s. 71]

Akta (...) sporządzone przez czcigodną kapitułę
generalną eremitów kamedułów kongregacji Monte
Corona, odbytą w świętym eremie Monte Corona dnia
6 maja 1730.

Actus (...) facti a venerabili capitulo generali eremitarum
Camaldulensium congregationis Montis Coronae
celebrato in sacra eremo Montis Coronae die 6 Maii 1730.
Committimus praefecturam fabricae eremi Varsaviensis
P. D. Francisco Salesio uti multum practico etiam in
economicis, quem ipsius laborem gratum fore speramus
etiam P. priori, cum debeat esse tantum cum pecunia
a se congregata et non aliter, propterea si non potuerit
P. prior auxilium ipsi praestare, impedire non valeat, sed
consulere in melius in omni charitate non intermittat.
Et cessit.

Powierzamy zarząd nad budową eremu warszawskiego
ojcu, panu Franciszkowi Salezemu, jako wielce
doświadczonemu także w sprawach gospodarskich.
Mamy nadzieję, że jego praca spotka się z wdzięcznym
przyjęciem również ze strony ojca przeora, jako że musi
sobie radzić jedynie z pieniędzy zgromadzonych przez
siebie i nie inaczej. Dlatego, jeśli ojciec przeor nie będzie
mógł mu pomóc, niech mu nie przeszkadza i niech nie
przestaje z pełnią miłości doradzać tego, co najlepsze.
I przeszło.

1732

1732

[s. 86]

Akta wizytacji tego eremu warszawskiego, sporządzone
i ogłoszone przez nas, niżej podpisanych, dnia 27
października roku Pańskiego 1732.

[s. 75]

Actus in visitatione huius eremi Varsaviensis per nos
infrascriptos formati et promulgati die 27 Octobris
A. D. 1732.
1-mo. Perpendimus in hac visitatione quia in matutino
frequenter non solebant esse fratres ministri, idcirco
animadvertat hoc A. R. P. prior et negligentes
irremisibiliter puniat. Quibus vero fratribus contig{u}
it tarde venire ad matutinum et ad alias horas in quibus

540

Po pierwsze. Zauważyliśmy podczas tej wizytacji, że
często bracia posługujący zwykli nie bywać na oficjum
porannym. Dlatego niech przewielebny ojciec przeor
zwróci na to uwagę i zaniedbujących bezwzględnie
karze. Któremu zaś z braci zdarzy się spóźnić na oficjum
poranne oraz na inne godziny, podczas których winni
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in ecclesia assistere debent, accipiant veniam in portella
chori ad cornu Epistolae. Dum vero alicui necesse fuerit
exire, petat veniam in cornu Evangelii ad distinctionem
et notitiam accedentium et recedentium.
2-do. Quoniam perspectum habemus, quod lapidea
nostra in civitate Varsaviensi notabilem fructum
annualem adferat, in qua nulla reparatio videtur, imo
ruina evidens praecipue in aedificiis ligneis prae se fertur,
ideo obviando extremo periculo et inevitabili damno
iniungimus A. R. P. priori et R. P. cellerario respective,
ut ex eadem | [s. 87] provisione annua subveniant
statui meliori huius domus et quotannis certam partem
aedificiorum ex muro conficiant pro commoditate
habitantium et pro maiori fructu conciliando. Similiter
advertimus in praediis nostris ad hanc eremum
pertinentibus ruinam tam in aedificiis, quam in sepibus
ac in excolendis agris manifestam esse. Ideo mandamus
A. R. P. priori et R. P. cellerario, ut omnimodam
sollicitudinem (...) circa haec habeant ac ad meliorem
statum tam per se, quam per idoneos administratores
hoc patrimonium Xristi reducere conentur. Etiam in
hospitio nostro in nova civitate sitto procurrent nova
aedificia in horto pro commoditate advenientium
patrum, qui his temporibus per conductionem
alienorum ad nostras antiquas residentias aliquot annis
habitantium nullam commoditatem experti fuerunt
religiosi nostri, qui in ultimis ad portam aedificiis
pernoctare coacti sunt. Cum autem nova aedificabitur
habitatio patribus commoda, protunc duo lucrabuntur
bona, videlicet primus fructus annuus ex practicatis
aedificiis ad conducendum hospites, secundus ex
commoda residentia patribus designata et aedificata.

1733
[s. 89]
Actus in visitatione huius eremi Varsaviensis per nos
infrascriptos formati et promulgati die 5-ta Decembris
anno Domini 1733-tio.
1-mo. Confirmamus actum praeteritae visitationis
nostrae numero 2-do expressum, qui incipit: „Quoniam
perspectum habemus” etc. Siquidem iste actus ob
inquietudinem temporum praeteriti anni non fuit
executioni demandatus (...) et omnino per A. R. patrem

być obecni w kościele, niech uzyskują przebaczenie przy
bramce chóru po stronie Epistoły. Gdy zaś któryś będzie
musiał wyjść <wcześniej>, niech prosi o przebaczenie
po stronie Ewangelii, dla odróżnienia i dla wiadomości
wchodzących i wychodzących.
Po drugie. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że nasza
kamienica w mieście Warszawie przynosi co roku
znaczny zysk, a nie widać na niej śladu remontów,
a wręcz — zwłaszcza w przypadku części drewnianych
— rzuca się w oczy wyraźna ruina, tedy — wychodząc
naprzeciw krańcowemu zagrożeniu i nienaprawialnej
szkodzie — nakazujemy, odpowiednio, przewielebnemu
ojcu przeorowi i wielebnemu ojcu szafarzowi, aby
korzystając z tejże corocznej prowizji zatroszczyli
się o lepszy stan tego domu i co roku pewną część
budynków przebudowywali na murowane, dla wygody
mieszkańców i w celu uzyskania większej korzyści.
Podobnie w naszych posiadłościach, należących do tego
eremu, zauważyliśmy, że rzuca się w oczy opłakany stan
zarówno budynków, jak i ogrodzeń oraz pól uprawnych.
Dlatego polecamy przewielebnemu ojcu przeorowi
i wielebnemu ojcu szafarzowi, aby wykazywali względem
nich wszelaką troskę (...) i starali się — zarówno
sami, jak i przez odpowiednich administratorów —
doprowadzić to Chrystusowe dziedzictwo do lepszego
stanu. Również w naszej gospodzie usytuowanej na
Nowym Mieście niech zatroszczą się o nowe budynki
w ogrodzie, dla wygody przybywających ojców.
Ostatnio bowiem — wskutek sprowadzenia obcych,
którzy przez kilka lat mieszkają w naszych dawnych
rezydencjach — nasi zakonnicy nie doświadczyli żadnej
wygody, lecz zmuszeni byli nocować w najdalszych
budynkach, tuż przy bramie. Gdy zaś wybuduje się nową
siedzibę, wygodną dla ojców, osiągnie się dwie korzyści,
mianowicie po pierwsze zysk z budynków używanych
przez gości, po drugie — pożytek z wygodnej rezydencji,
przeznaczonej i wybudowanej dla ojców.

1733
Akta wizytacji tego eremu warszawskiego, sporządzone
i ogłoszone przez nas, niżej podpisanych, dnia 5 grudnia
roku Pańskiego 1733.
Po pierwsze. Potwierdzamy akt poprzedniej naszej
wizytacji, oznaczony numerem 2, zaczynający się:
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priorem et reverendum patrem cellerarium solide
exequatur.
2-do. Quandoquidem haec eremus multis subiaceat
ob penuriam lignorum expensis et incommodis et M.
dominus Antonius Płochocki pocillator terrae Nurensis
amplius non vult retinere penes se summam florenorum
Polonicalium quinque millium quingentorum eremo
huic assignatorum, imo paratus praedictam summam
omni tempore exolvere, itaque nos prae oculis habentes
sequuturam huic eremo consolationem statuimus ac
obligamus admodum <reverendum> patrem priorem et
R. patrem cellerarium pro locatione summae eiusdem
augendo ex proventibus eremi aliam summam maiorem.
Satagant procurare aliquam mundam villam non
oneratam debitis prope flumen Vistulae cum sufficienti
sylva lignorum, ut eremus haec futuris temporibus
gaudeat lignorum commoditate (...).
D. Carolus E. C. M. C. V. G.
D. Alexander E. C. M. C. assistens manu propria

„Ponieważ dowiedzieliśmy się” itd. A jako że akt ten
z powodu niespokojnego czasu nie został wdrożony do
egzekucji w roku przeszłym (...), niech zostanie w całości
solidnie egzekwowany przez przewielebnego ojca
przeora i wielebnego ojca szafarza.
Po drugie. Jako że erem ten z powodu niedostatku
drewna narażony jest na liczne wydatki i niedogodności,
a wielmożny pan Antoni Płochocki, podczaszy ziemi
nurskiej, nie chce więcej zatrzymywać u siebie sumy 5500
złotych polskich, przyznanych temu eremowi, a wręcz
gotów jest w każdym czasie rzeczoną sumę wypłacić,
tedy my, mając przed oczami wynikającą z tego ulgę dla
eremu, postanowiliśmy zobowiązać przewielebnego ojca
przeora oraz wielebnego ojca szafarza do lokaty tejże
sumy powiększonej z dochodów eremu o inną większą
sumę. Niech zatroszczą się o sprawienie sobie jakiejś wsi
z czystym kontem, nieobciążonej długami, nad Wisłą,
posiadającej dostateczne zapasy drewna w lesie, tak aby
erem ten na przyszłość miał drewna pod dostatkiem (...).
Pan Karol E. C. M. C., wikariusz generalny

D. Caietanus E. C. M. C. assistens <?>

Pan Aleksander E. C. M. C., asystent, własnoręcznie

1734
[s. 91]

1734

Actus capitulares pro natione Polona facti a capitulo
generali celebrato in S. E. M. C. A. D. 1734.

Akta kapitulne dla narodu polskiego, sporządzone przez
kapitułę genaralną odbytą w świętym eremie Monte
Corona w roku Pańskim 1734.

(...)
Inhaerendo aliis actibus capitularibus iterum inhibemus
compotationes quae fiunt in cellis et alibi sub poenis
ad arbitrium tribunalis Polonici, cum non sine magno
animi dolore PP. definitores audierunt dictos actus non
observari. Et cessit.

1735
[s. 93]
Actus pro natione Polonica editi a venerabili diaeta E.
Camaldulensis M. C. A. D. 1735.
(...)
[s. 94]
(...)
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Pan Kajetan E. C. M. C., asystent <?>

(...)
Opierając się na innych aktach kapitulnych ponownie
zakazujemy — pod karą wedle decyzji trybunału
polskiego — pijatyk, które mają miejsce w celach
i gdzie indziej, jako że nie bez wielkiego bólu duszy
ojcowie przełożeni usłyszeli, iż rzeczone akty nie są
przestrzegane. I przeszło.

1735
Akta dla narodu polskiego, wydane przez czcigodne
zgromadzenie eremu kamedulskiego Monte Corona
w roku Pańskim 1735.
(...)
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Pro eremo Varsaviensi.

Dla eremu warszawskiego.

Cum non cesserit capitulum conventuale anni elapsi
sub die 30 Septembris pro demolitione mansionum ex
muro erectarum post dominum Brzezinski defunctum,
remaneat in suo esse et servetur peritia domini architecti
Varsaviae Iosephi Fontanae, sub 26 8-bris 1734. Cessit.

Ponieważ nie zgodziła się kapituła konwentualna roku
przeszłego, z dnia 30 września, na wyburzenie domów
murowanych po zmarłym panu Brzezińskim, niech
pozostanie w swej mocy i niech będzie wykorzystana
informacja pana architekta warszawskiego Józefa
Fontany, z 26 października 1734. Przeszło.

[s. 97]
Prohibitio munerum.
Cum in ista natione abusus irrepserit dandi et recipiendi
munera contra apostolicas constitutiones, PP. definitores
huiusmodi abusum et corruptelam evellere et extirpare
cupientes rigorose prohibent omnibus religiosis et
praecipue prioribus et superioribus, ne patribus vicario
et assistentibus alia munera et dona contribuant, nisi
solitum viaticum, ipsisque PP. vicario et assistentibus
eadem stricta prohibitione mandant atque praecipiunt,
ne dicta munera seu donaria, maxime in paecunia
consistentia, ultra solitum viaticum recipere valeant sup
<sic> poena proprietatis. Et cessit.

1736
[s. 98]
Actus pro natione Polonica editi a capitulo generali
celebrato in S. E. M. C. anno Domini 1736.
Fuse scripta fuerunt ad modernum capitulum
(...) denuntiantia, maxime de frequentibus sine
legitima causa ex eremo per civitates turmatim
nostrorum eremitarum cum scandalo saecularium
excursionibus, cum saecularibus utriusque sexus
familiaritatibus et conversationibus, de ordinaria <sic>
silentii intra eremum violatione et de pluribus aliis
religiosae paupertatis et disciplinae inobservantiis ac
dissolutionibus, quod non sine animi nostri dolore
percipimus (...).

1738

Zakaz <dawania i przyjmowania> prezentów.
Jako że w narodzie tym zalęgło się nadużycie polegające
na dawaniu i otrzymywaniu — wbrew konstytucjom
apostolskim — prezentów, ojcowie przełożeni, pragnąc
usunąć i wykorzenić tego rodzaju nadużycie oraz
zepsucie, surowo zakazują wszystkim zakonnikom,
a zwłaszcza przeorom i superiorom, dawać ojcom
wikariuszowi i asystentom innych prezentów i darów
niż tylko samo strawne, a tymże ojcom wikariuszowi
i asystentom z taką samą surowością polecają i nakazują,
by rzeczonych przezentów czy darów, zwłaszcza
pieniężnych, nie przyjmowali — poza samym strawnym
— pod karą <utraty prawa> własności. I przeszło.

1736
Akta dla narodu polskiego, wydane przez kapitułę
generalną odbytą w świętym eremie Monte Corona
w roku Pańskim 1736.
Obszernie spisane zostały dla obecnej kapituły (...)
doniesienia, zwłaszcza o częstych i nieuzasadnionych
wycieczkach z eremu, dokonywanych gromadnie po
miastach przez naszych eremitów ze zgorszeniem
ludzi świeckich, o zażyłościach i rozmowach ze
świeckimi obojga płci, o łamaniu nakazanej regułą ciszy
w obrębie eremu oraz o licznych innych przejawach
nieprzestrzegania i rozluźnienia dyscypliny oraz
ubóstwa, o czym dowiedzieliśmy się nie bez bólu naszej
duszy (...).

[s. 105]

1738

Actus emanati a venerabili capitulo generali pro natione
Polona anno Domini 1738.

Akta wydane przez czcigodną kapitułę generalną dla
narodu polskiego w roku Pańskim 1738.

(...)

(...)
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9. Eremus Varsaviensis tempore calamitoso summam ex
deposito pro bonis locandam in parte expendit. Omnino
restituatur ex proventibus domus et in bonis mundis
locetur.

9. Erem warszawski w czasie klęsk wydał częściowo sumę
z depozytu, przeznaczoną na lokowanie na dobrach.
Winna ona być zwrócona z dochodów klasztoru
i ulokowana na dobrach nieobciążonych.

(...)

(...)

1739

1739

[s. 107]

Akta czcigodnego zgromadzenia w roku Pańskim 1739
dla narodu polskiego.

Actus venerabilis dietae A. D. 1739 pro natione Polona
(...)
[s. 108]
(...)
5. Non sine notabili damno eremi Varsaviensis, uti
informati sumus ex evidentibus documentis et regestris
illius loci, dimissionem traiectionis per Vistulam
saecularibus modo arendario penitus non esse
necessariam, imo aggravantem. Eremo vero maius
adferre emolumentum, si per se teneat, uti antiqua
praxis fuit. Proinde statuimus sub poena alienationis
transgressoribus infligenda, ut priores illius eremi
Varsaviensis ratione dictae traiectionis per Vistulam in
posterum cum saecularibus non audeant contractum
arendarium quocumque modo inire. Et cessit.

1740
[s. 109]
Actus pro natione Polona emanati a venerabili capitulo
generali celebrato in S. E. M. C. pridie Idus Maii anno
Domini 1740.
(...)
Cum etiam nobis innotuerit, quidam ex Polonis patribus
dum Venetias transeunt plura coemere, quae ad patriam
revertentes aliis cum regularibus tum saecularibus pluris
divendant quam coemerant. Quod cum mercimonium
sapiat sacrisque adversetur canonibus, eapropter
decernimus ne in posterum quis audeat turpem
huiuscemodi quaestum peragere sub poenis a venerabili
nostro tribunali generalique comittio inflingendis ac
taxandis. Quod omnium PP. definitorum calculis atque
sufragio approbatum tribunali Polono inponitur ut
observantur actus. Cessit.
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(...)
5. Jak dowiadujemy się z wyraźnych dokumentów
i rejestrów miejscowych, oddanie przeprawy przez
Wisłę świeckim, na zasadzie dzierżawy, nie jest zgoła
konieczne, a wręcz uciążliwe i nie bez wyraźnej szkody
eremu warszawskiego. Eremowi przyniosłoby zaś
większy pożytek, gdyby sam nią zarządzał, tak jak było
to w dawnym zwyczaju. Dlatego postanowiliśmy, aby
przeorowie tego eremu warszawskiego nie ośmielali się
na przyszłość — pod karą utraty praw, wymierzaną tym,
którzy przekroczą tę zasadę — zawierać w jakikolwiek
sposób kontraktu dzierżawnego ze świeckimi w sprawie
rzeczonej przeprawy. I przeszło.

1740
Akta dla narodu polskiego, wydane przez czcigodną
kapitułę generalną odbytą w świętym eremie Monte
Corona w przeddzień Id majowych [14 maja] roku
Pańskiego 1740.
(...)
Dowiedzieliśmy się, że niektórzy z polskich ojców,
przejeżdżając przez Wenecję, wiele kupują, a potem,
powróciwszy do ojczyzny, sprzedają to innym, zarówno
zakonnikom, jak i świeckim, za cenę wyższą, niż
zapłacili przy zakupie. Ponieważ ma to posmak handlu
i sprzeciwia się świętym kanonom, postanawiamy tedy,
aby na przyszłość nikt nie ośmielał się uskuteczniać
tego rodzaju plugawego zysku, pod karą wyznaczoną
i pobraną przez czcigodny nasz trybunał oraz
zgromadzenie generalne. Przyjęte głosami wszystkich
ojców przełożonych poleca się trybunałowi polskiemu
celem przestrzegania. Przeszło.

aneks nr 4

1742

1742

[s. 141]

Akta wydane podczas tej świętej wizytacji tego eremu
Góry Królewskiej koło Warszawy, dnia 24 sierpnia 1742.

Actus emanati in hac sancta visitatione huius eremi
Montis Regii prope Varsaviam die 24-ta Augusti 1742.
1-o. Invigilet et ordinet (...) pater prior actualis et caeteri
priores subsequentes, ut observetur sancta regula
et nostra constitutio in omnibus, et praesertim vita
communis, ut nostri religiosi habeant omnia necessaria
et aequalia, tam in vestimentis strophiolis calceamentis
pileis viaticis, quam in cibariis, sicut praecipit eadem
sancta regula et nostra constitutio, ut non amplius
mendicent apud suos consanguineos et notos, quod est
valde absurdum et contra nostrum institutum, et si secus
fecerit, statim suspendatur ab officio.
(...)

Po pierwsze. Niech czuwa i zarządza (...) ojciec obecny
przeor i inni kolejni przeorowie, aby we wszystkim
przestrzegana była święta reguła oraz nasza konstytucja,
zwłaszcza zaś życie wspólnotowe, tak aby nasi zakonnicy
mieli wszystko, co potrzebne i słusznie należne, zarówno
względem ubrania, kaftanów, obuwia, nakrycia głowy,
strawnego, jak i żywności, tak jak nakazują taż święta
reguła oraz nasza konstytucja, aby więcej już nie musieli
żebrać u swoich krewnych i znajomych, co jest wielce
niedorzeczne i sprzeciwia się naszej instytucji. Jeśli zaś
czynić będzie inaczej, ma być niezwłocznie zawieszony
na urzędzie.
(...)

3-o. Qualibet hebdomada accendatur lavatorium, ut
omnes sua vestimenta possint lavare et mundare. Et
pater | [s. 142] prior saepius visitet omnes cellas
religiosorum, ut servent munditiam in ipsis, ac etiam
faciat mundare ecclesiam et totam eremum, ut appareat
domus Dei et habitatio religiosa, non autem spelunca
latronum. Horret enim tantam immunditiam videre in
omnibus.

Po trzecie. Niech każdego tygodnia będzie palone pod
lavatorium, aby wszyscy mogli wyprać i wyczyścić
swoją odzież. Ojciec przeor zaś niech częściej odwiedza
wszystkie cele zakonników, aby zachowywali w nich
czystość, a także niech nakaże posprzątać kościół i cały
erem, tak by wyglądał jak dom Boży i pobożna siedziba,
a nie jak kryjówka zbójców. Przerażenie bowiem ogarnia,
gdy widzi się taki brud wszędzie.

(...)

(...)

5-o. Prohibentur omnia quae a constitutione prohibita
sunt et praesertim omnia vasa vitrea seu crystallina, tam
in cellis, quam in foresteriis saecularium, et adhibentur
tantum crateres seu scyphi terrei ad tenorem nostrae
constitutionis. Insuper tibialias ex tela vel ex filo laneo
contexta, chyrothecae et biretum, sed omnes ex nostro
panno habeant et non amplius nostri religiosi solum
biretum sine caputio gestare audeant. Et sartores
saeculares omnino expellantur.

Po piąte. Zakazuje się wszystkiego, co jest zakazane przez
konstytucję, a zwłaszcza wszelkich naczyń szklanych lub
kryształowych, zarówno w celach, jak i w foresteriach
świeckich. Używane winny być jedynie dzbany czy
też puchary gliniane, wedle treści naszej konstytucji.
Ponadto mają mieć pończochy z tkaniny wełnianej
czy też utkane z takiejże włóczki, rękawice i biret, lecz
wszyscy z naszego sukna, i już więcej niech nie ośmielają
się nasi zakonnicy nosić samego biretu bez kapuzy.
Krawcy świeccy winni być całkowicie oddaleni.

6-o. Vestimenta conversorum oblatorumque subito
reducantur ad praescriptum nostrae constitutionis, ut sit
debita distinctio inter choristas et fratres.
7-o. Chorus assidue et cum omni devotione frequentetur
et absolvatur ab omnibus et nemo ab illo pro omni levi
causa se eximat, et praecise patres priores et cellerarii,
| [s. 143] conversi vero sint solliciti ad ecclesiam, ubi
debent orare, non autem dormire, quia domus orationis

Po szóste. Odzież konwersów i oblatów niech
natychmiast zostanie ograniczona wedle nakazu naszej
konstytucji, tak by istniała należna dystynkcja pomiędzy
chórzystami i braćmi.
Po siódme. Chór winien być gorliwie i z całą
pobożnością odwiedzany przez wszystkich i niech się
nikt z jakiejkolwiek błahej przyczyny nie uchyla od tego
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est, super quos invigiletur et transgressores exemplariter
punientur (...).
8-o. Ad tollendam omnem occasionem et accessum
mulierum ad hanc eremum statim claudatur illa
ianua quae est extra eremum et aperiatur ab intus,
et illa cubicula inserviant pro alio usu, non autem
pro habitatione mulierum, quod est contra nostrum
institutum et decorem nostrae religionis. Varsaviae
vero pater prior curet adaptare hospitium pro religiosis
segregatum a saecularibus, ut nostri religiosi possint
in necessitate inhabitare cum decore et sine admiratione
(...).
9-o. Omnino prohibetur et stricte mandamus, ne
amplius in posterum cedantur nostri religiosi
virgis, quod est magna barbaries, sed in defectibus
puniendis observen|[s. 144]tur poenitentiae a nostris
constitutionibus taxatae, et disciplina circularis tantum
in capitulo culparum adhiberi debeat, in uno humero
cum sancta discretione flagellando ab omnibus
recitantibus psalmum „Miserere”, et religiosus puniendus
manere genuflexus debet. (...) Ita etiam sancimus pro
famulis seu subditis, ne amplius cedantur plagis, horret
enim haec a religiosis fieri.
(...)
12. Accomodentur cito omnia altaria in ecclesia
ac tabernaculum, ubi servatur Venerabile, sicuti
mandavimus in sancta visitatione.
[s. 145]
13. Non amplius audeant nostri religiosi ludere
piramidibus vel aliis ludis in diebus quibus dispensatur
silentium, sed tantum quinque vicibus in anno assignatis
a constitutione. Saecularibus vero in eremo omnino
prohibetur.
(...)
D. Clemens E. C. M. C. maior
D. Ambrosius E. C. M. C. secretarius et visitator
Simili modo visum est cum maxima lacrymarum
abundantia, quantum detrimenti attulerit usus cremati
in hac natione Polona. Propterea statuimus in Domino,
ut religiosis detur portio sufficiens pro qualibet die, non
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obowiązku, a zwłaszcza ojcowie przeorowie i szafarze,
konwersi zaś niech żywią gorliwość ku kościołowi,
w którym winni modlić się, nie zaś spać, ponieważ jest to
dom modlitwy. Winno się na nich uważać, a występnych
przykładnie karać (...).
Po ósme. W celu usunięcia wszelkiej okazji
przychodzenia kobiet do tego eremu, niech natychmiast
zostanie zamknięta ta brama, która jest na zewnątrz
eremu, a otwarta ta od wewnątrz, pomieszczenia te zaś
niech służą innemu celowi, a nie za miejsce zamieszkania
kobiet, co sprzeciwia się naszej instytucji i godności
naszego zakonu. W Warszawie zaś niech ojciec przeor
zatroszczy się o urządzenie gościny dla zakonników,
oddzielnej od świeckich, aby nasi zakonnicy mogli
w potrzebie zamieszkiwać z godnością i bez narażania się
na cudzy wzrok (...).
Po dziewiąte. Całkowicie zakazuje się i surowo polecamy,
by odtąd na przyszłość nasi zakonnicy nie byli bici
rózgami, co jest wielkim barbarzyństwem. Przy karaniu
błędów winny być przestrzegane pokuty określone przez
nasze konstytucje, a pleciona dyscyplina winna być
stosowana jedynie w kapitule przewin, na jednym barku,
biczowanym ze świętą dyskrecją, z odmawianiem psalmu
Miserere, przy czym karany zakonnik ma wtedy klęczeć.
(...) Tak również ustanawiamy w przypadku sług czy też
poddanych, aby nie byli więcej karani biciem. Przeraża
bowiem, że zakonnicy robią takie rzeczy.
(...)
12. Niech szybko zostaną wykonane wszystkie ołtarze
w kościele oraz tabernakulum, gdzie przechowuje się
Najświętszy Sakrament, tak jak poleciliśmy podczas
świętej wizytacji.
13. Niech nasi zakonnicy nie ośmielają się więcej grać
w piramidy albo w inne gry w dniach, w których są
zwolnieni od zachowania milczenia, a jedynie pięć razy
w roku, przewidzianych przez konstytucję. Świeckim zaś
w ogóle zabrania się <grać> w eremie.
(...)
Pan Klemens E. C. M. C., major
Pan Ambroży E. C. M. C., sekretarz i wizytator

aneks nr 4

autem pro duabus hebdomadibus, uti antea; et omnino
prohibetur dari fratribus conversis, nisi senibus pro
arbitrio et conscientia patris prioris (...).
Die 25 mensis 7-mbris 1742.
D. Clemens E. C. M. C. maior

1744

Podobnie zauważono wśród niemałych łez, ile szkody
w tym narodzie polskim przyniósł zwyczaj <picia>
gorzałki. Dlatego postanawiamy w Panu, aby zakonnikom
była dawana <jej> ilość wystarczająca na każdy dzień, nie
zaś na dwa tygodnie, jak dotąd. Całkowicie zaś zakazuje
się dawać ją braciom konwersom, chyba że starszym,
stosownie do osądu i sumienia ojca przeora (...).
Dnia 25 września 1742.

[s. 146]
Actus emanati per nos infrascriptos in actu visitationis
huius sanctae eremi Immaculatae Conceptionis
Beatissimae Virginis Mariae in Monte Regio prope
Varsaviam anno Domini 1744 die 6-ta mensis Octobris.
1. Advertimus tempore visitationis, quod nobiles mulieres
solebant saepius transire cum curribus per nostram
clausuram, ideo obviando huic malo iussimus murare
illas fores prope braxatorium, per quas ingrediebantur
ad eremum. Nemo igitur | [s. 147] PP. priorum sive
superiorum pro tempore existentium audeat illas denuo
aperire vel aliam portam de novo ad clausuram facere,
nisi praevia expressa licentia capituli generalis (...).
(...)
3. Ad tollendum condemnabilem abusum fere in omnibus
nostris eremis introductum et directe repugnantem
nostrae constitutioni serio prohibemus non amplius in
communi culina sive intra clausuram parare cibos pro
famulis cum lardo vel cum alia pinguedine ex carnibus,
sed extra ambitum crucum.
4. Ioannes Ornoch noster subditus et hortulanus pro suo
temerario ausu contra nostros religiosos non admittatur
amplius ad eremum, sed tantum ad cellam patris cellerarii,
et statim cum tota sua familia alibi transferatur. Sit tamen
curae admodum reverendi patris prioris providere alium
hortulanum.
[s. 148]
D. Ambrosius a Neapoli E. C. M. C. vicarius generalis
D. Adalbertus E. C. M. C. assistens primus
D. Oddo E. C. M. C. assistens 2-dus

1744

Pan Klemens E. C. M. C., major

Akta wydane przez nas, niżej podpisanych, podczas
czynności wizytacji tego świętego eremu Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Górze Królewskiej
koło Warszawy, roku Pańskiego 1744, dnia 6 października.
1. Zauważyliśmy podczas wizytacji, że szlachetne kobiety
zwykły często przekraczać na wozach naszą klauzurę,
dlatego wychodząc naprzeciw temu złu, nakazaliśmy
zamurować ową bramę koło browaru, przez którą
wchodziło się do eremu. Żaden więc z przeorów czy też
superiorów w danej chwili istniejących niech nie ośmiela
się jej na nowo otwierać ani przebijać żadnej innej
nowej bramy do klauzury bez wyraźnej zgody kapituły
generalnej (...).
(...)
3. Aby usunąć godne potępienia nadużycie występujące
prawie we wszystkich naszych eremach i bezpośrednio
sprzeciwiające się naszej konstytucji, nakazujemy z całą
powagą, by odtąd posiłki dla sług z użyciem słoniny lub
innego tłuszczu zwierzęcego nie były przygotowywane
we wspólnej kuchni czy też w obrębie klauzury, lecz poza
obejściem krzyży.
4. Jan Ornoch, nasz poddany oraz ogrodnik, za swój
nierozważny czyn przeciw naszym zakonnikom winien
być odtąd niedopuszczany do eremu, a jedynie do celi ojca
szafarza, i jak najprędzej przeniesiony gdzie indziej wraz
z całą swoją rodziną. Niech jednak będzie przedmiotem
troski przewielebnego ojca przeora postarać się o innego
ogrodnika.
Pan Ambroży z Neapolu E. C. M. C., wikariusz generalny
Pan Wojciech E. C. M. C., pierwszy asystent
Pan Oddo E. C. M. C., drugi asystent
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1745 <?>

1745 <?>

[s. 148]

Akta kapituły generalnej odbytej w świętym eremie
Monte Corona dnia 9 maja roku Pańskiego 1745 <?>.

Actus capituli generalis celebrati in sacra eremo Montis
Coronae die 9 Mai anno Domini 1745 <?>.
(...)

Akta szczegółowe dla narodu polskiego.

[s. 150]

(...)

(...)

Polecamy przewielebnemu ojcu przeorowi
warszawskiemu, aby niezwłocznie wybudował z obu
stron przed bramą eremu murowane lub drewniane
ściany, a na koniec postawił krzyż z tabliczką zapisaną
w ojczystym języku, tak aby kobiety wiedziały, że nie
mogą, nie narażając się na ekskomunikę większą,
zarezerwowaną dla papieża, przekraczać rzeczonej
bramy eremu. I przeszło.

Actus particulares pro natione Polona.
(...)
[s. 151]
(...)
Iniungimus A. R. P. priori Varsaviensi, ut nulla
interposita mora aedificet ex utraque parte parietes
sive ex muro sive ex ligno ante portam eremi et in
fine apponat crucem cum tabella patrio idiomate
conscripta, ut sciant mulieres se non posse sine nota
maioris excommunicationis papae reservata accedere ad
praefatam portam eremi. Et cessit.
(...)
Patres Poloni quoniam observant fere omnes
caeremonias ecclesiasticas quae in suis regionibus
practicantur, permittitur ipsis posse in processione
solemnitatis Corporis Christi canere Evangelia, erigere
altaria, ubi moris est, sine tamen iaculationibus sive
explosione armorum.
In vim decreti Sacrae Congregationis obtenti in favorem
eremi Rittwianensis mandamus omnibus eremis
Regni Poloniae ac M. D. Littuaniae, ut si in earundem
bibliothecis inveniantur libri duplicati eiusdem authoris,
eos praefatae eremo elargiantur. Ac etiam libros relictos
a pie defuncto P. D. Gabriele qui in eremo Varsaviensi |
[s. 152] conservantur supradictae eremo concedimus et
statim ad eandem remittantur.
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(...)

(...)
Ponieważ polscy ojcowie przestrzegają prawie wszystkich
kościelnych ceremonii, które praktykowane są w ich
okolicach, pozwala się im podczas procesji na święto
Bożego Ciała na śpiewanie Ewangelii i wznoszenie
ołtarzy tam, gdzie jest to w zwyczaju, jednak bez
strzelania i wybuchów.
Na mocy dekretu Świętej Kongregacji, uzyskanego
dla eremu rytwiańskiego, polecamy wszystkim
eremom Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa
Litewskiego, aby — jeśli w ich bibliotekach znajdują się
podwójne książki tego samego autora — ofiarowały je
rzeczonemu eremowi. Również książki pozostawione
przez śp. ojca, pana Gabriela, które przechowywane
są w eremie warszawskim, przyznajemy wyżej
wspomnianemu eremowi, by natychmiast zostały do
niego przekazane.

aneks nr 4

1748

1748

[s. 166]

(...)

(...)

Akta wydane przez nas, niżej podpisanych, podczas
czynności wizytacji tego eremu warszawskiego, w roku
Pańskim 1748, dnia 2 września.

Actus emanati per nos infrascriptos in actu visitationis
huius eremi Varsaviensis anno Domini 1748 die secunda
mensis Septembris.
Ordinamus et in Domino praecipimus, ne audeat A. R.
P. prior materialia comparata ad finiendam ecclesiam,
scilicet cementum et lapides, divendere aut in alium
usum convertere, sed conserventur quoadusque
Providentia Dei fundatorem huius basilicae providebit.
Advertimus in hac eremo, quod regestra tam
perceptarum quam expensarum scribere sub tempore
negliguntur. Ideoque iniungimus A. R. P. priori invigilet,
ut R. patres cellerarii suae satisfaciant obligationi et non
protra{c}hant annotationem | [s. 167] regestrorum, sed
secundum praescriptum nostrarum constitutionum
quo{d}libet mense porrigant ad calculandum et
subscribendum.
Recomendamus A. R. P. priori, ut debita quae
inveniuntur exsolvantur, itidem solaria famulis et
operariis pro suis laboribus persolvantur, in eremo
collapsa tecta, in praediis aedificia reparentur.

Zarządzamy i polecamy w Panu, aby przewielebny
ojciec przeor nie ośmielał się rozprzedawać materiałów
zgromadzonych na dokończenie kościoła, mianowicie
zaprawy i kamieni, ani przeznaczać ich na inny
użytek, lecz niech będą zachowane do czasu, gdy Boża
Opatrzność zatroszczy się o fundatora tej bazyliki.
Zauważyliśmy w tym eremie, że nie dba się
o sporządzanie w stosownym czasie rejestrów zarówno
przychodów, jak i wydatków. Dlatego polecamy
przewielebnemu ojcu przeorowi, aby wielebni ojcowie
szafarze zadość czynili swemu obowiązkowi i nie
odwlekali sporządzania rejestrów, lecz wedle nakazu
naszych konstytucji każdego miesiąca przekazywali
je do obliczenia i podpisania.
Polecamy przewielebnemu ojcu przeorowi, aby spłacić
istniejące długi, a także dokonać zapłaty sługom
i robotnikom za ich pracę, w eremie wyremontować
zapadające się dachy, w posiadłościach — budynki.
Pan Florian E. C. M. C., wikariusz generalny,
własnoręcznie

D. Florianus E. C. M. C. vicarius generalis manu propria
D. Romualdus a Iesu E. C. M. C. assistens primus manu
propria

Pan Romuald od Jezusa E. C. M. C., pierwszy asystent,
własnoręcznie

1749

1749

[s. 171]

Akta czcigodnej kapituły generalnej, odbytej w świętym
eremie Monte Corona w trzecią niedzielę po Wielkanocy
roku 1749, dla narodu polskiego.

Actus venerabilis capituli generalis celebrati in sacra
eremo M. C. dominica tertia post Pascha anni 1749. Pro
natione Polona.
(...)
[s. 172]
(...)
Quoniam a tot annis ad continuandam fabricam
eremi Varsaviensis nullus potest inveniri benefactor,
fundamenta vero ob iniuriam temporum et incuriam PP.
priorum notabiliter <sunt> destructa, ideo statuitur, ut

(...)
Ponieważ od tylu lat nie udaje się znaleźć żadnego
dobrodzieja dla kontynuowania budowy eremu
warszawskiego, fundamenty zaś — z powodu
nieżyczliwości czasów i niedbałości ojców przeorów
— w znacznym stopniu są zrujnowane, postanawia
się tedy, aby erem wigierski, który jest zasobniejszy od
innych, co roku — poczynając od roku następnego 1750
— przeznaczał dwa tysiące złotych polskich, czyli 111

549

eremus Vigrensis, quae sufficientior prae aliis, singulis
annis, incipiendo ab anno sequenti 1750, contribuat
duo millia florenorum Polonicalium sive 111 aureos
pro sola dumtaxat fabrica ecclesiae, ipsis tantum
artificibus murariis vulgo mularzom impendenda, de
qua summa calculatio ante petitionem alterius summae
eremo Vigrensi reddenda est, quae non in alios usus,
sed tantum in murarios fabricae ecclesiae conversa
fuerit sub amissione eiusdem summae amplius non
acquirendae. Materialia omnia eremus Varsaviensis ex
proventibus suis curabit. Erectis vero iam parietibus
nudis et tecto ecclesiae haec obligatio eremi Vigrensis
a praemissa contributione duorum millium florenorum
Polonicalium cessabit. Praecipitur A. R. patri priori
Varsaviensi, ut quam primum fundamenta ecclesiae
bono tecto tegantur, relicta illa parte, ex qua erigi
incipientur. Ac insuper insinuatur tribunali Polonico, ut
familia eremi Varsaviensis propter maiores proventus
fabricae minuatur: quapropter commendatur A. R. P.
priori et cellerario non intermissa frequentatio chori,
propter parvitatem choristarum, ac etiam quotidiana{m}
inspactio{nem} <sic> fabricae et rara excursio ex eremo,
casu necessitatis non parvae excepto.
(...)
Praevio assensu apostolico super alienationem bonorum
obtinendo supplicavit in praesenti definitorio R. P. D.
Romualdus a Iesu, ut summam de sorte patrimonii sui
ipsum concernente, inscriptam eremo Montis Argentini,
eadem eremus Montis Argentini possit cedere eremo
Varsaviensi pro fabrica ecclesiae, idque coram actibus
castrensibus Cracoviensibus.
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dukatów (aureos), na samą budowę kościoła, które mają
być wypłacone samym tylko rzemieślnikom murarskim,
potocznie mularzom. Rachunek z tej sumy należy
przekazać eremowi wigierskiemu przed złożeniem
prośby o kolejną sumę, która przeznaczona będzie nie
na inne cele, lecz jedynie na murarzy przy budowie
kościoła, a to pod groźbą utraty tejże kwoty i braku
możliwości pozyskania jej w przyszłości. O wszelkie
materiały zatroszczy się erem warszawski ze swoich
dochodów. Gdy zaś wybudowane zostaną już gołe ściany
oraz dach kościoła, zobowiązanie eremu wigierskiego do
przedłożonej kontrybucji dwóch tysięcy złotych polskich
wygaśnie. Poleca się przewielbnemu ojcu przeorowi,
aby czym prędzej fundamenty kościoła pokryte
zostały porządnym dachem, z wyjątkiem tej ich części,
w której rozpocznie się ich podnoszenie. A ponadto
niech zostanie doniesione polskiemu trybunałowi, że
rodzina eremu warszawskiego zmniejsza się z powodu
wielkich wydatków budowlanych. Dlatego poleca się
przewielebnemu ojcu przeorowi i szafarzowi ciągłe
wizyty w chórze, z powodu małej liczby chórzystów,
a także codzienną inspekcję budowy i rzadkie
opuszczanie eremu, z wyjątkiem sytuacji niemałej
konieczności.
(...)

1751

Otrzymawszy uprzednio zgodę apostolską na
przeniesienie własności dóbr, poprosił na obecnym
zgromadzeniu przełożonych wielebny ojciec, pan
Romuald od Jezusa, aby sumę z udziału w swoim
dziedzictwie, jego dotyczącą, zapisaną eremowi Srebrnej
Góry, tenże erem Srebrnej Góry mógł scedować na erem
warszawski, na budowę kościoła, a to przed urzędem
grodzkim krakowskim.

[s. 179]

1751

Actus venerabilis dietae celebratae in sacra eremo Montis
Coronae anno Domini 1751.

Akta czcigodnego zgromadzenia, odbytego w świętym
eremie Monte Corona w roku Pańskim 1751.

Actus pro natione Poloniae ac Lithuaniae.

Akta dla narodu polskiego i litewskiego.

(...)

(...)

3. Confirmatur actus capituli generalis praeteriti circa
contributionem assignatam ex eremo Vigrensi favore
ecclesiae Varsaviensis cum hac conditione, quod
praeteritus prior P. D. Romualdus a Iesu rationem

3. Potwierdza się akt poprzedniej kapituły generalnej
w sprawie wyznaczonej kontrybucji ze strony eremu
wigierskiego na rzecz kościoła warszawskiego, z takim
warunkiem, że poprzedni przeor, ojciec, pan Romuald
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reddere debeat P. priori Vigrensi de contributione iam
percepta, ac postea debet informare supremos superiores
per eundem P. priorem Vigrensem. Et cessit.

1753
[s. 181]
Actus communes venerabilis capituli celebrati in S.
eremo M. C. anno D. 1753.
(...)

od Jezusa, winien przedstawić rachunek z otrzymanej
już kontrybucji ojcu przeorowi wigierskiemu, a potem
winien informować najwyższych przełożonych za
pośrednictwem tegoż ojca przeora wigierskiego.
I przeszło.

1753
Akta wspólne czcigodnej kapituły odbytej w świętym
eremie Monte Corona w roku Pańskim 1753.
(...)

[s. 184]
Actus pro natione Polona.
(...)
[s. 187]
(...) Comittitur tribunali Polonico negotium eremi
Varsaviensis concludendum cum M. D. Wierzbicz,
ut nostra authoritate confirmentur actus capituli
conventualis pro advitalitia mansione et commensalitate
dicti D. (...).
[s. 208]
Decreta particularia pro eremo Varsaviensi.1
Stricte commendatur ac praecipitur, sicut iam
decreverunt tot capitula ac dietae generales, ne
eremitae tam superiores quam privati subditi in civitate
Varsaviensi pernoctare audeant neque excursitent
facile ad illam nisi urgente iusta necessitate, pro nocte
reversuri ad eremum.
D. Tiburtius E. C. M. C. visitator generalis ac
commissarius S. apostolicus
D. Ildefonsus E. C. M. C. socius et coadiutorius in
S. commissione apostolica

Akta dla narodu polskiego.
(...)
(...) Poleca się trybunałowi polskiemu zamknąć
sprawę eremu warszawskiego z wielmożnym panem
Wierzbiczem, aby naszym autorytetem potwierdzone
zostały akta kapituły konwentulanej w sprawie
dożywotniego mieszkania i współstołownictwa
rzeczonego pana (...).
Dekrety szczegółowe dla eremu warszawskiego.
Wedle tego, jak postanowiły już liczne kapituły
i zgromadzenia generalne, surowo poleca się i nakazuje,
aby eremici, zarówno superiorowie, jak i prywatni
poddani, nie odważali się nocować w mieście Warszawie
ani też nie udawali się zbyt chętnie do niej, chyba że pod
naporem słusznej konieczności, tak jednak, by na noc
wrócić do eremu.
Pan Tyburcjusz E. C. M. C., wizytator generalny i święty
komisarz apostolski
Pan Ildefons E. C. M. C., towarzysz i pomocnik w świętej
komisji apostolskiej
(...)
Dekrety dla narodu polskiego.
(...)

1 W oryginalnym rękopisie brak tu zwyczajowych nagłówków
wprowadzających akta kolejnych kapituł z datą roczną. Jednak lektura tekstu prowadzi do wniosku, że ta część tekstu
odnosi się już do następnej kapituły, po 1753 r.

Po szóste. Zbadawszy prośbę ojca przeora warszawskiego
i jego zakonników, w której proszą o pozwolenie na
przeznaczenie kapitału dziesięciu tysięcy złotych
polskich — ustanowionego w roku 1754 przez
prześwietnego księcia biskupa krakowskiego i dotąd
nielokowanego na dobrach dziedzicznych — na
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[s. 213]
(...)
Decreta pro natione Polona.2
(...)
[s. 214]
(...)
6-to. Examinata instantia P. prioris Varsaviensis et
suorum religiosorum in qua quaerunt facultatem
capitale decem millium florenorum Polonicalium
restitutum anno 1754 et nondum in bonis haereditariis
locatum | [s. 215] a celsissimo principe episcopo
Cracoviensi adhibendi in ecclesiae fabrica, iam a tot
annis incepta, ac ponderata exposita necessitate, muri
enim in altitudinem satis excreverunt et oportet sollicite
eidem fabricae tegumentum facere, aliter multa ruina
esset in muris, hinc PP. definitores dant facultatem patri
priori futuro (...) utendi dictam summam, dummodo
tota sit necessaria, cum hac tamen conditione, ut
obtenta prius facultate a Sacra Nuntiatura Apostolica, et
postquam steterit tectum supra muros, cessandum sit
a fabricatione per aliquot annos, nisi Deus providerit
de aliquo benefactore, interim haec summa denuo
colligatur, partim ex eremi proventibus, partim ex eremi
Vigrensis contributione, consensu a capitulis generalibus
1749 et 1751, quem denuo confirmamus, ad hoc ut eremus
suo tempore de tali capitali possit debitum fructum
percipere. (...) Et cessit.
(...)

1760

budowę kościoła, rozpoczętą już przed tylu laty, oraz
zważywszy wyłożoną potrzebę — albowiem mury już
dość wyrosły na wysokość i należy starannie przykryć
tę budowę dachem, inaczej narażone byłyby na wielkie
zniszczenie — ojcowie przełożeni dają pozwolenie
przyszłemu ojcu przeorowi (...) na wykorzystanie
rzeczonej sumy — jeśli będzie konieczne, to w całości —
jednak pod takim warunkiem, aby otrzymać wcześniej
pozwolenie od Świętej Nuncjatury Apostolskiej. A skoro
już stanie dach ponad murami, trzeba będzie odstąpić
od budowy na kilka lat, chyba że Bóg zatroszczy się
o jakiegoś dobrodzieja. Tymczasem suma ta winna być
na nowo gromadzona, częściowo z dochodów eremu,
częściowo z kontrybucji eremu wigierskiego, za zgodą
kapituł generalnych z lat 1749 i 1751, którą na nowo
potwierdzamy, po to, aby erem mógł w swoim czasie
czerpać należny zysk od takiego kapitału. (...) I przeszło.
(...)

1760
Dnia 10 lipca 1760.
Jako że w tym eremie warszawskim z powodu budowy
kościoła dotąd nie został wybudowany szpital, my
w akcie naszej wizytacji postanowiliśmy i określiliśmy,
aby został wybudowany, jak tylko będzie można
najszybciej. A tymczasem, by chorzy nie spożywali —
wbrew naszym konstytucjom — mięsa w swoich celach,
chcemy, by ów nowy budynek koło kuchni, wybudowany
przez dobrodzieja, służył za lecznicę i aby tam, a nie
gdzie indziej, podawano chorym mięso i to, co jest
niezbędne.
Pan Paryzjusz E. C. M. C., major

[s. 223]
Die 10 Iulii 1760.
Cum in hac Varsaviensi eremo propter ecclesiae
aedificationem non adhuc erectum sit valetudinarium,
nos in actu visitationis nostrae statuimus et decernimus,
ut quam cito potuerit aedificetur; et interim, ne infirmi
contra constitutiones nostras in cellis propriis carnes
manducent, volumus, ut illud aedificium novum
2 Lektura tekstu prowadzi do wniosku, że ta jego część na stronie 213–214 odnosi się najwcześniej do roku 1756.
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Pan Hieronim E. C. M. C., towarzysz i pomocnik,
własnoręcznie

1766
Akta wydane przez nas, niżej podpisanych, podczas
czynności wizytacji tego eremu warszawskiego w roku
Pańskim 1766, dnia 9 grudnia.
(...)
Po czwarte. Doszło także do naszej wiadomości,
że kosztem wielkich wydatków uczyniona została
marmoryzacja jednego z ołtarzy, która przedstawia
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prope culinam a benefactore extructum inserviat pro
infirmaria et ibi non alibi et carnes et quae necessaria
sunt infirmis tradantur.
D. Parisius E. C. M. C. maior
D. Hieronymus E. C. M. C. socius et coadiuvans manu
propria

1766
[s. 234]
Actus emanati per nos infrascriptos in actu visitationis
huius eremi Varsaviensis anno Domini 1766 die nona
mensis X-bris.
(...)
4-to. Innotuit etiam nobis cum notabilibus expensis
facta unius altaris marmorisatio, quae non iam aliquem
decorem quam maiorem deformitatem in se habet.
Statuimus ergo ac mandamus, ne suo tempore A. R. P.
prior audeat pro simili marmorisatione inutilem facere
expensam.
5-to. Cum summo vero cordolio audivimus
nonnullorum fratrum nostrorum qu{a}erelas de minime
paterna sed magis impetuosa cum verbis scommaticis
| [s. 235] A. R. P. prioris redargutione praesentibus
saecularibus pluries facta. Cum vero similis inordinata
passio non tam ad correctionem paternam quam magis
<ad> exacerbationem servit, volumus ergo, ut totaliter
A. R. P. prior a similibus abstineat. Habet utique
capitulum culparum, ubi tenetur corrigere defectus
fratrum vel etiam suis congruis et convenientibus modis
unicuique suam dare admonitionem facillime potest.
(...)
Don Vincentius E. C. M. C. vicarius generalis manu
propria
Don Bonaventura E. C. M. C. assistens
Don Carolus E. C. M. C. assistens

1768
[s. 238]
In nomine Domini amen.
Anno Domini 1768 die 30 X-bris (...) considerando
(...) ac trutinando in praesenti nostra visitatione

sobą nie tyle jakiekolwiek piękno, co wielką szpetotę.
Postanawiamy więc i polecamy, by za swoich czasów
przewielebny ojciec przeor nie ośmielał się czynić
bezużytecznych wydatków na podobną marmoryzację.
Po piąte. Z wielkim bólem serca usłyszeliśmy skargi
niektórych naszych braci na wielekroć dokonujące się
na oczach świeckich łajanie ze strony przewielebnego
ojca przeora, przy czym bynajmniej nie ojcowskie, lecz
pełne zapalczywości i obelżywych słów. Ponieważ zaś
taka niepohamowana złość nie tyle służy ojcowskiemu
skarceniu, co raczej prowadzi do większego jeszcze
rozdrażnienia, chcemy tedy, aby przewielebny ojciec
przeor całkowicie powstrzymał się od podobnych
czynów. Ma wszak kapitułę przewin, gdzie winien
prostować błędy braci, a ponadto łatwo może każdemu
udzielić upomnienia w stosowny i przystojny sposób.
(...)
Pan Wincenty E. C. M. C., wikariusz generalny,
własnoręcznie
Pan Bonawentura E. C. M. C., asystent
Pan Karol E. C. M. C., asystent

1768
W imię Pańskie amen.
Roku Pańskiego 1768, dnia 30 grudnia, (...) roztrząsając
(...) i rozważając podczas naszej obecnej wizytacji
brzmienie pewnych aktów, zwłaszcza zaś pewnego
sporządzonego dnia 11 października obecnego roku
na rzecz pana Krasuskiego <sic>, któremu pozwolono,
by mógł sobie wybudować mieszkanko z materiałów
pozyskanych sumptem eremu, ze znacznymi tegoż
eremu wydatkami, uznaliśmy to pozwolenie za wielce
szkodliwe, a to z takich powodów: po pierwsze,
ponieważ aktowi temu nie towarzyszyli wielebny ojciec
Ezechiel, szafarz, wraz z wielebnym ojcem Bernardem,
obecnym asystentem; po drugie, szczegóły dotyczące
tego budynku nie były wystarczająco wyłożone
i wyjaśnione wielebnym ojcom uprawnionym do głosu,
a mianowicie że ów pan Krasuski <sic> dla dożywotniej
wygody własnej oraz swojej żony może wystawić sobie
z materiałów eremu ów budynek czy też mieszkanko;
po trzecie, takie mieszkanko oszpeciłoby całkowicie
kamienicę, która winna być wybudowana z upływem
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nonnullorum actuum sonantiam, praesertim vero
unius sub die 11 8-bris anni moderni in favorem domini
Krasuski <sic> formati, cui concessum est, ut possit
sibi aedificare mansiunculam ex materialibus sumptu
et expensis eremi notabilioribus comparatis, hanc
facultatem summe praeiudiciosam invenimus ex his
rationibus: 1-mo. Quia huic actui non aderant R. P.
Ezechiel cellerarius cum
R. P. Bernardo moderno assistente; 2-do. Circumstantiae
huius aedificii non erant RR. PP. vocalibus satis
enucleatae et elucidatae, nempe ut ille dominus Krasuski
<sic> pro commoditate sua nec non uxoris eiusdem ad
vitae tempora valeat ex materialibus eremi illud sibi
construere aedificium vel | [s. 239] {vel} mansiunculam;
3-tio. Talis mansiuncula deturparet omnino lapideam,
quae successu temporis pro censu ac usufructu inde
eremi aedificari debet; 4-to. Non perspiciendo nec
satis aestimando praetium fundi, quod multo magis
considerari debet in hac metropoli Varsaviensi quam
ipsum in superficie aedificium, PP. vocales videntur
delusi. Denique his et aliis inde emergentibus damnosis
circumstantiis seniores praesertim huius familiae patres
sub tempus visitationis nostrae fecerunt recessum ab hoc
actu. Nos vero nihilominus obviando tam inconvenienti
facto cum maximo detrimento domus serio mandamus
ac inhibemus, ne A. R. P. prior, stante sua pro brevi
tempore iurisdictione, audeat aliquid huiusmodi
intentare, quinimo prospicientes ac providentes hoc
tempore futuris iamiam imminentibus nostro in regno
calamitatibus stante moderna revolutione | [s. 240]
statuimus ac auctoritate nostra decernimus, quatenus
summa florenorum Polonicalium 13263 grossorum 24
(...), ab aliquot iam annis una cum piis legatis collecta et
congregata, ad futuram reverendissimorum superiorum
nostrorum dispositionem et ordinationem maneat intacta.
(...)
Don Vincentius E. C. M. C. vicarius generalis manu
propria
Don Onuphrius E. C. M. C. assistens
Don Bernardus E. C. M. C. assistens
[s. 241–241+ częściowo zniszczone, tekst powtórzony
na s. 246–248]
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czasu za czynsz i płynący stąd dochód eremu; po
czwarte, nie zważając na cenę gruntu i niedostatecznie
oszacowując ją, a powinna wszak być w tej warszawskiej
stolicy oszacowana wyżej niż sam budynek stojący na
tej powierzchni, ojcowie uprawnieni do głosu — jak się
wydaje — zostali oszukani. W związku z tymi i innymi
wynikającymi z nich szkodliwymi okolicznościami
ojcowie, zwłaszcza starsi, tej rodziny, odstąpili w czas
naszej wizytacji od tego aktu. My zaś w nie mniejszym
stopniu sprzeciwiając się tak niedogodnej czynności,
powodującej wielką szkodę klasztoru, z całą powagą
polecamy i nakazujemy, by przewielebny ojciec przeor
— za czasów swojej, krótkiej jeszcze, jurysdykcji — nie
ośmielał się przędsiębrać niczego podobnego, owszem
— w przewidywaniu zagrażających naszemu królestwu
w tym czasie, wobec obecnej rewolty, przyszłych szkód
— postanawiamy i autorytetem naszym określamy, aby
suma 13263 złotych polskich i 24 groszy (...), zebrana
i zgromadzona od kilku już lat wraz z pobożnymi
legatami, pozostała nietknięta do przyszłej dyspozycji
i decyzji naszych przewielebnych przełożonych.
(...)
Pan Wincenty E. C. M. C., wikariusz generalny,
własnoręcznie
Pan Onufry E. C. M. C., asystent
Pan Bernard E. C. M. C., asystent
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1769

1769

[s. 242]

Dekrety kapituły generalnej dla narodu polskiego
i litewskiego. 1769.

Decreta capituli generalis pro natione Polona et Lithuana.
1769.
1-mo. Venerabile definitorium approbat et confirmat
decreta in S. visitatione exarata a PP. vicario et
assistentibus, ac praesertim illud eremi Varsaviensis circa
ea, quae a capitulo conventuali concessa fuerant domino
Krasucki, et cessit.
2-do. Concedunt tamen RR. PP. definitores facultatem
et authoritatem futuro vicetribunali decidendi respectu
novae fabricae construendae in civitate Varsaviensi, de
qua tractatur in actu capituli conventualis 11 8-bris anno
1768, quidquid in Domino iudicaverit expediens utile ac
prudenter consideratis summis hodiernis revolutionibus
Regni et circumstantiis illius metropolis, et approbatum
remansit omnibus calculis.
(...)

1770
[s. 246]
Actus emanati per nos infrascriptos in actu visitationis
huius eremi Montis Regii anno Domini 1770 die 4-ta
mensis Augusti.
1-mo. Quoniam cognovimus magnum huic ecclesiae
propter neglecta ab aliquo tempore tecta ab instillatione
imbrium imminere damnum ac ob eandem notabilem
fieri in cellis ruinam, serio iniungimus A. R. P. priori,
quatenus absque mora congruentem praefatorum
tectorum ecclesiae et cellarum curet perficere
reparationem.
2-do. Pariter stricte praecipimus A. R. P. priori, ut
lavatorium plene desolatum pro commoditate
nostrorum eremitarum summe necessarium quantocyus
a fundamentis erigatur.
3-tio. Statuimus, ut aedificium a domino Wierzbicz
extructum reducatur in formam valetudinarii pro
commoditate infirmorum.
4-to. Vidimus inolevisse abusum adhibendi pueros in
ministerium senium patrum contra decretum Sacrae

Po pierwsze. Czcigodne zgromadzenie aprobuje
i potwierdza dekrety wydane podczas świętej wizytacji
przez ojców wikariusza i asystentów, a zwłaszcza ten
na temat eremu warszawskiego, dotyczący tego, co
zostało przyznane przez kapitułę konwentualną panu
Krasuckiemu. I przeszło.
Po drugie. Przyznają jednak wielebni ojcowie przełożeni
przyszłemu wicetrybunałowi zdolność i możność
zadecydowania w sprawie nowej budowy, przedsiębranej
w mieście Warszawie, o której mowa w akcie kapituły
konwentualnej z 11 października roku 1768, cokolwiek
uzna on w Panu za stosowne, pożyteczne i dokonane po
rozsądnej ocenie kosztów, wobec dzisiejszego zamętu
w Królestwie i okoliczności istniejących w tej stolicy.
I zostało aprobowane wszystkimi głosami.
(...)

1770
Akta wydane przez nas, niżej podpisanych, podczas
czynności wizytacji tego eremu Góry Królewskiej w roku
Pańskim 1770, dnia 4 sierpnia.
Po pierwsze. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że — wobec
zaniedbania od pewnego czasu dachów i wskutek
przeciekania wody deszczowej — grozi temu kościołowi
poniesienie wielkiej szkody i że z tego samego powodu
znaczne zniszczenie dokonuje się w celach, z całą powagą
nakazujemy przewielebnemu ojcu przeorowi, aby
niezwłocznie zatroszczył się o dokonanie stosownego
remontu rzeczonych dachów kościoła i cel.
Po drugie. Podobnie ściśle polecamy przewielebnemu ojcu
przeorowi, aby całkowicie opuszczone lavatorium czym
prędzej zostało <na nowo> wzniesione od fundamentów,
jako wielce konieczne dla wygody naszych eremitów.
Po trzecie. Postanawiamy, aby budynek wzniesiony przez
pana Wierzbicza został przekształcony w szpital, dla
wygody chorych.
Po czwarte. Widzimy, że zakorzeniło się nadużycie
wykorzystywania chłopców do posługi starszym braciom,
wbrew dekretowi Świętej Kongregacji wydanemu w roku
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Congregationis anno 1675 editum, in quo cavetur, ne
famuli pro ministerio adhibeantur, nisi expleverint
vigesimum aetatis annum, sub poena privationis
officiorum, dignitatum, perpetuae inhabilitatis etc. ipso
facto incurrenda nec non contra actus multoties in
capitulis generalibus et dietis formatos idem prohibentes
(...). Ideo mandamus A. R. P. priori, ut pueros annum
vigesimum non explentes removeat ab eremo ac
secundum exigentiam maturos homines provideat in
defectu fratrum religiosorum.

1675, w którym przestrzega się, by nie brać do posługi
takich sług, którzy nie skończyliby dwudziestego roku życia,
pod karą pozbawienia urzędów, godności, wieczystego
pozbawienia praw itd., stosowaną za taki czyn, a także
wbrew aktom sporządzonym na kapitułach generalnych
i zgromadzeniach, po wielekroć tegoż zakazującym (...).
Dlatego polecamy przewielebnemu ojcu przeorowi,
aby usunął z eremu chłopców, którzy nie skończyli
dwudziestego roku, i stosownie do potrzeb — w braku braci
zakonników — zatroszczył się o ludzi dojrzałych.

5-to. Siquidem Vistula iam sat in parva a S. eremo
fluit distantia ac perinde magnum eidem periculum
minitatur, itaque, ut quan|[s. 247]tocyus sit circa littora
notabilis cura et labor, serio demandamus.

Po piąte. Jako że Wisła płynie w dość już małej odległości
od świętego eremu, w związku z czym zagraża mu wielkie
niebezpieczeństwo, polecamy przeto z całą powagą, aby
czym prędzej zaistniały względem brzegów znaczna troska
i praca.

6-to. Siquidem sacellum novum in extremo clausurae
extructum <est> propter audiendam missam
a mulieribus, ideo mandamus A. R. patri priori, ut ianua
a parte eremi muro occludatur et muro ex eadem parte
eremi sacellum obducatur.
7-mo. Receptacula in extremo muro ante portam
pro hospitibus excipiendis erecta ex utraque parte
demoliantur et crux apponatur in loco competenti.
8-vo. Instrumenta pro manuali conficiantur, ut
reperiantur in qualibet cella pro excolendis hortulis.
9-no. In fundis Fawory dictis ne concedatur aedificatio
ulla sine expresso superiorum scitu, praecavetur.
10-mo. Aedificia nova A. R. P. prior non erigat absque
consensu superiorum ac capituli conventualis secundum
praescriptum constitutionum P. 1, Const. 64, No. 24.
11-mo. Archivum in bonum ordinem redigatur et
conficiatur inventarium omnium documentorum et
scripturarum eremi.
[s. 248]
(...)
Datum in hac eremo Montis Regii die et anno ut supra.
Don Alexander E. C. M. C. vicarius generalis manu propria
Don Onuphrius E. C. M. C. assistens
Don Bernardus E. C. M. C. assistens

Po szóste. Jako że w najdalszym miejscu klauzury
wybudowano nową kaplicę, aby kobiety mogły słuchać
<w niej> mszy, dlatego polecamy przewielebnemu ojcu
przeorowi, aby zamurowana została brama od strony eremu,
a kaplica od tejże strony eremu otoczona została murem.
Po siódme. Schronienia dla gości, wzniesione w najdalszej
części muru przed bramą, winny być zburzone po obu
stronach, postawiony zaś winien być krzyż w miejscu
odpowiednim.
Po ósme. Należy wykonać narzędzia do prac ręcznych, aby
znajdowały się w każdej celi, dla uprawiania ogródków.
Po dziewiąte. Zastrzega się, by na gruntach zwanych Fawory
nie pozwalano na żadną budowę bez wyraźnej wiedzy
przełożonych.
Po dziesiąte. Niech przewielebny ojciec przeor nie wznosi
nowych budynków bez zgody przełożonych oraz kapituły
konwentualnej, wedle zalecenia konstytucji P. 1, Const. 64,
No. 24.
Po jedenaste. Należy doprowadzić do porządku archiwum
oraz sporządzić inwentarz wszystkich dokumentów i pism
eremu.
(...)
Dane w tym eremie Góry Królewskiej dnia i roku jak wyżej.
Pan Aleksander E. C. M. C., wikariusz generalny,
własnoręcznie
Pan Onufry E. C. M. C., asystent
Pan Bernard E. C. M. C., asystent
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1772

1772

[s. 250]

(...)

(...)

Akt podczas obecnej świętej wizytacji nie mnożymy,
przypominamy jedynie o koniecznej egzekucji
poprzednich, a także polecamy refundować sumę wziętą
ze skarbca na wystawienie budynków i inne wydatki, tak
aby suma 9517 złotych polskich, stwierdzona podczas
naszej poprzedniej wizytacji, została zgromadzona
i odnalazła się w całości oraz bezpieczeństwie. Ponadto
nakazujemy zawiesić czym prędzej na murze przy
wejściu tablicę, zakazującą wchodzenia kobietom. Dane
w tym eremie Góry Królewskiej dnia 10 października
1772.

Actus in praesenti S. visitatione non multiplicamus,
tantum praeteritorum necessariam insinuamus
executionem nec non acceptam pro extructis
aedificiis et pro aliis expensis ex thesauro summam
refundere demandamus, ita ut summa novem millium
quingentorum septemdecim florenorum Polonicalium
in visitatione nostra anteacta reperta in toto et tuto
colligatur et reperiatur. Tum tabulam in muro introitus
accessum mulierum prohibentem affigere quantocyus
ordinamus. Datum in hac eremo M. Regii die 10 mensis
Octobris 1772.

Pan Aleksander E. C. M. C., wikariusz generalny,
własnoręcznie

D. Alexander E. C. M. C. vicarius generalis manu propria

Pan Onufry E. C. M. C., asystent

D. Onuphrius E. C. M. C. assistens
D. Bernardus E. C. M. C. assistens

1773
[s. 251]
Actus capituli generalis anno Domini 1773 pro natione
Polono-Lithuana formati.
(...)
[s. 258]
(...)
Postulata Montis Regii ad praesens venerabile
definitorium directa sequenti resolutione solvuntur.
Quoad primum postulatum, ut quaedam pars fundi iure
emphiteutico pro censu annuo dimittatur, (...) | [s. 259]
(...) hocce negotium committit venerabile definitorium
A. R. P. procuratori generali, quatenus provideat Monti
Regio beneplacitum S. Congregationis pro illo praemisso
censu iure emphiteutico faciendo (...). Omnibus votis
cessit.
Ad secundum postulatum respectu formati actus in anno
1768, quatenus summa in thesauro deposita maneat
immobilis ad ulteriorum superiorum dispositionem, erat
magna ac circumspecta ratio, ne in usum et commodum
unius muratoris una cum successoribus de lumbis pro

Pan Bernard E. C. M. C., asystent

1773
Akta kapituły generalnej w roku Pańskim 1773,
utworzone dla narodu polsko-litewskiego.
(...)
W odpowiedzi na postulaty Góry Królewskiej
skierowane na obecne czcigodne zgromadzenie
wydajemy następującą rezolucję.
Co do postulatu pierwszego, aby pewna część gruntu
została kontraktem emfiteuzy wydzierżawiona za czynsz
roczny. (...) Sprawę tę czcigodne zgromadzenie powierza
przewielebnemu ojcu prokuratorowi generalnemu,
aby zatroszczył się o pozwolenie dla Góry Królewskiej
ze strony Świętej Kongregacji na sprawienie tego
rzeczonego czynszu kontraktem emfiteuzy (...). Przeszło
wszystkimi głosami.
Co do drugiego postulatu, w sprawie aktu utworzonego
w roku 1768, aby suma złożona w skarbcu pozostała
nietknięta do dyspozycji następnych przełożonych.
Istniała ważna i rozsądna racja, aby suma ta nie została
roztrwoniona na użytek i dla wygody jednego murarza
i jego następców, na wybudowanie domu na gruncie
Góry Królewskiej z wielką szkodą tego eremu i jako
przedmiot wyraźnego szyderstwa ze strony sąsiadów.

557

extruenda domo in fundo Montis Regii cum summo
illius eremi praeiudicio ac evidenti vicinorum derisu
illa delapidaretur summa, modo vero capitulariter pro
aedificiis propriis in usum fructum quotannis futurum
expensa in praesenti venerabili definitorio approbatur.
Omnibus votis cessit.
(...)
[s. 260]
(...)

Teraz zaś, na obecnym czcigodnym zgromadzeniu,
aprobuje się za zgodą kapituły przeznaczenie jej na
budynki własne, dla uzyskania corocznego zysku.
Przeszło wszystkimi głosami.
(...)
Dane w świętym eremie Monte Corona w roku Pańskim
1773, dnia 4 maja.
Pan Eugeniusz E. C. M. C., czcigodny przełożony i pisarz
z polecenia

Datum in sacra eremo Montis Coronae anno Domini
1773 die 4 mensis Maii.
D. Eugenius E. C. M. C. venerabilis definitor et scriba de
mandato

1774

1774

[s. 262]

Akta zanotowane i pozostawione w formie memoriału
z ważnych przeszłych — od wielu już lat — spraw i racji,
dotyczących zwłaszcza tego eremu Góry Królewskiej,
które poruszyły nas wielce podczas obecnej wizytacji
w roku Pańskim 1774, dnia 29 października.

Actus in forma memorialis ex praecedentibus in hac
praesertim eremo Montis Regii a pluribus iam annis suis
rationibus causisque validissimis in praesenti visitatione
maximopere nos permoventibus relicti et annotati anno
Domini 1774 die 29 mensis 8-bris.
(...)
Experti (...) sumus hisce temporibus quod nonnullae
perpetuae obligationes eo obliterentur modo, ut nec
aliquod illarum inveniatur vestigium, uti contigit cum
obligationibus pro summa duorum millium florenorum
Polonicalium ab illustrissimo piae memoriae domino
Iosepho Alexandro Wolinski dapifero terrae Nurensis
per pie defunctum admodum R. P. Don Carolum in
anno 1741 die 4 Novembris percepta, de cuius summae
locatione, uti etiam pro eadem iniunctis obligationibus,
ad praesens nulla adest mentio (...). |
[s. 263]
(...)
Saepenumero fit etiam, quod nonnullarum ob protracta
tempora eveniat oblivio rerum, invenimus enim in
aliquibus eremis, quod plurima non solum magni
momenti iuridica documenta, sed et ipsae etiam
aliquomodo pereant aerectiones <sic> (...). |
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(...)
Doświadczyliśmy (...) w tym czasie, że pewne wieczyste
obligacje ulegają do tego stopnia zapomnieniu, że nie
da się nawet odnaleźć żadnego ich śladu, jak to ma
miejsce z obligacjami na sumę dwóch tysięcy złotych
polskich, otrzymaną od jaśnie oświeconego śp. pana
Józefa Aleksandra Wolińskiego, stolnika ziemi nurskiej,
przez śp. przewielebnego ojca, pana Karola, w roku
1741, dnia 4 listopada, o której to sumy ulokowaniu, jak
również o związanych z nią obligacjach, żadna do dziś
nie dochowała się wzmianka (...).
(...)
Często zdarza się też, że z powodu upływu czasu pojawia
się zapomnienie o pewnych rzeczach. Przekonaliśmy się
bowiem w niektórych eremach, że przepadają nie tylko
dokumenty sądowe o wielkim znaczeniu, lecz niekiedy
także same dokumenty erekcyjne (...).
(...)
Istnieją wreszcie liczne dokumenty, a także
pokwitowania, sporządzone na małych kartach, które
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[s. 264]
(...)
Sunt denique plurima in parvis schedulis documenta, vel
etiam quietationes, quae ob parvitatem suam frequenter
perire solent, uti non pridem evenit per exsolutionem
summae 1200 florenorum Polonicalium decreto
Sacrae Nuntiaturae successoribus generosae dominae
Szczosnowska viduae ob deperditam quetationem
recepti quondam a nostris depositi adiudicatae.
(...)
[s. 265]
(...)
Statuimus igitur ac decernimus obtestamurque in
Domino omnes admodum RR. PP. priores locorum,
quatenus curent, ut quantocyus tales conficiant libri, in
quibus aut per se aut per delegatum ad id annotentur
negotia, quae stante eorum functione contigerint,
praesertim vero dum novum aliquid emergens negotium
obvenerit.

ze względu na swoje małe wymiary często zwykły
przepadać, jak to się okazało niedawno przy okazji
wypłacenia sumy 1200 złotych polskich, zasądzonej
dekretem Świętej Nuncjatury następcom urodzonej
pani Szczosnowskiej, wdowy, z powodu zgubienia
pokwitowania depozytu, otrzymanego niegdyś przez
naszych.
(...)
Postanawiamy więc i określamy oraz prosimy w Panu
wszystkich przewielebnych ojców, miejscowych
przeorów, aby zatroszczyli się o to, by czym prędzej
powstały takie księgi, w których albo oni sami, albo
delegowani do tego ludzie zanotują sprawy wydarzające
się za czasów pełnienia przez nich funkcji, zwłaszcza zaś
wtedy, gdy wyniknie jakaś sprawa nowa.
(...)
Pan Wincenty E. C. M. C., wikariusz generalny,
własnoręcznie
Pan Teodor E. C. M. C., asystent, własnoręcznie
Pan Bogumił E. C. M. C., drugi asystent, własnoręcznie

(...)
[s. 266]
Don Vincentius E. C. M. C. vicarius generalis manu
propria
Don Theodorus E. C. M. C. assistens manu propria
Don Bogumilus E. C. M. C. assistens 2-dus manu
propria

1778

1778

[s. 274]

W imię Pańskie amen.

In nomine Domini amen.

W roku od narodzenia Pańskiego 1778, dnia zaś 22
września, podczas czynności naszej obecnej wizytacji
tego eremu Góry Królewskiej nie sporządzamy żadnych
nowych aktów, jako że nie widzimy pożytku z ich
mnożenia.

Anno a nativitate Domini 1778-vo die vero 22 mensis
Septembris in actu modernae nostrae visitationis
huius eremi Montis Regii nullos novos formamus
actus, siquidem multiplicandi eos opportunitatem non
videmus. (...)
(...)
[s. 275]
(...)

(...)
Ponadto — niemniej jednak — zapisuje się tu w niżej
wyrażonych punktach pewne rzeczy (...) w charakterze
memoriału (...).
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Praeter id nihilominus nonnulla in punctis inferius
specificatis (...) | [s. 276] (...) pro memoriali hic
adnotantur (...).
1-mo. Nominatim recomendatur A. R. P. priori locali
respectus discretio ac praecipua charitas erga senes
infirmos ac debiles, videlicet tam patres reverendos
quam fratres in Xristo dilectissimos quibus pro
opportunitate et exigentia respectiva ad mentem Sacrae
Constitutionis nostrae tribuantur necessaria et cura
eorum paterna praesertim in infirmitate habeatur.
2-do. Ordinationem pulsus pro horis canonicis idque
tam in spatiis quoad ipsa signa pulsus danda quam etiam
quoad intervalla intra primum et secundum signum,
praesertim respective quoad horam primam canonicam,
pro qua intra duo solita dari signa intervallum ad
spatium unius quadrantis horae inconvenienter
hucusque protrahi consueverat, iam abhinc ad mentem
Sacrae Constitutionis nostrae (...) rite observandum
enixe recomendamus.
3-tio. Capitulum culparum quolibet sabbato, nisi die
festo celebri aut legali aliquo aliunde negotio fuerit
impedita, nunquam praetermittatur (...).
4-to. Casus conscientiae similiter bis in qualibet
hebdomada | [s. 277] secundum decreta pontificia
practicari non omittantur.
5-to. Manuale exercitium pariter iuxta praescriptum
Sacrae Constitutionis nostrae (...) ad sonum campanae
consuetis temporibus ac diebus non impeditis practicari
non negliga{n}tur per oblivionem admodum reverendi
patris prioris observandissimi (...).
6-to. Vascula vitrea ad potum sumendum cerevisiae
vini ac mulsi, quoniam puncto constitutionis nostrae
6-to (...) nobis sunt vetita, idque tam illa quae communi
refectorio quam et privato religiosorum in eorum
cellis deserviunt usui, idcirco super hoc advertentia
necessaria admodum reverendo patri priori dignissimo
recommendatur, quatenus amotis vasculis vetitis nempe
vitreis curentur {autem} crateres aptari et applicari
opere manuum figuli ex argilla confecti more nostro
praescripto eremitico.

Po pierwsze. Poleca się imiennie przewielebnemu ojcu
przeorowi szacunek, dyskrecję i szczególną miłość
względem starszych, chorych i ułomnych, zarówno
wielebnych ojców, jak i braci umiłowanych w Chrystusie.
Stosownie do możliwości i potrzeb, wedle myśli naszej
Świętej Konstytucji, winno być im przyznane to, co
niezbędne, a także winni być oni objęci ojcowską troską,
szczególnie w chorobie.
Po drugie. Usilnie polecamy stosowne przestrzeganie (...)
już odtąd, w myśl naszej Świętej Konstytucji, zasady bicia
w dzwony na godziny kanoniczne, zarówno w tym, co
dotyczy odstępów pomiędzy uderzeniami, jak i w tym, co
dotyczy przerw pomiędzy pierwszym i drugim sygnałem,
zwłaszcza względem pierwszej godziny kanonicznej, przy
której dotąd weszło niestosownie w zwyczaj przeciągać
przerwę pomiędzy dwoma tradycyjnymi sygnałami aż do
kwadransu.
Po trzecie. Nie należy nigdy zaniedbywać odbywania
w każdą sobotę kapituły przewin, chyba że przeszkodzi
temu dzień świąteczny albo jakaś inna wynikająca z prawa
przyczyna (...).
Po czwarte. Podobnie nie należy opuszczać praktykowania
przypadków sumienia, dwa razy w tygodniu, wedle
dekretów papieskich.
Po piąte. Niech nie zaniedbuje się — wskutek zapomnienia
ze strony wielebnego ojca, czcigodnego przeora —
praktykowania pracy ręcznej, podobnie wedle nakazu
naszej Świętej Konstytucji (...), na dźwięk dzwonu
w tradycyjnej porze, w dni, w których nie wynika
przeszkoda.
Po szóste. Ponieważ używanie naczyń szklanych do
picia piwa, wina i moszczu (...) jest nam zakazane w 6.
punkcie naszej konstytucji, i to zarówno tych, które służą
użytkowi we wspólnym refektarzu, jak i prywatnych
naczyń zakonników w ich celach, dlatego zwracając na
to konieczną uwagę poleca się przewielebnemu ojcu,
najgodniejszemu przeorowi, aby pozbywszy się zakazanych,
czyli szklanych naczyń, zatroszczył się o przygotowanie
i stosowanie dzbanów wykonanych z gliny pracą rąk
garncarza, na nasz przepisany sposób eremicki.
Po siódme. Jedzenie dla chorych w postaci mięs niech
więcej nie będzie przynoszone z zewnątrz ani tamże
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7-mo. Cibi pro infirmis in specie carnium non amplius
a foris portae eremi intus deferantur nec ibidem in
gazis et domibus saecularium sive praediis nostris
coquantur (...), sed (...) parentur intra septa | [s. 278]
eremi in distincta culina, quae adest loco valetudinarii,
cui quidem culinae potest praefici unus sive se fratribus
sive etiam de saecularibus, iuxta arbitrium A. R. P.
prioris (...). Et quatenus ista suum promptius sortiantur
effectum (...), in memoriam revocamus etiam actum
anni 1760 sub die 10 Iulii per reverendissimum patrem
Don Parisium maiorem totius nostrae congregationis in
visitatione istius eremi formatum de tenore sequenti:

gotowane w kuchniach oraz domach świeckich, czy
też w naszych posiadłościach (...), lecz (...) niech
będzie przygotowywane w obrębie ogrodzenia eremu,
w wydzielonej kuchni, która znajduje się w miejscu
szpitala, którą to kuchnią może zarządzać ktoś spośród
braci lub nawet spośród świeckich, wedle decyzji
przewielebnego ojca przeora (...). A aby prędzej
osiągnęło to swój efekt (...), przypominamy także akt
z roku 1760, sporządzony dnia 10 lipca podczas wizytacji
tego eremu przez przewielebnego ojca, pana Paryzjusza,
majora całej naszej kongregacji, o treści następującej:

„Cum in hac Varsaviensi eremo propter ecclesiae
aedificationem non adhuc erectum sit valetudinarium,
nos in actu visitationis nostrae statuimus ac decernimus,
ut quam potuerit cito aedificetur; et interim, ne infirmi
contra constitutiones nostras in cellis propriis carnes
manducent, volumus, ut illud aedificium novum
prope culinam a benefactore extructum inserviat pro
infirmaria et ibi non alibi et carnes et quae necessaria
sunt infirmis tradantur. Don Parisius E. C. M. C. maior”.

„Jako że w tym eremie warszawskim z powodu budowy
kościoła dotąd nie został wybudowany szpital, my
w akcie naszej wizytacji postanowiliśmy i określiliśmy,
aby został wybudowany, jak tylko będzie można
najszybciej. A tymczasem, by chorzy nie spożywali —
wbrew naszym konstytucjom — mięsa w swoich celach,
chcemy, by ów nowy budynek koło kuchni, wybudowany
przez dobrodzieja, służył za lecznicę i aby tam, a nie
gdzie indziej, podawano chorym mięso i to, co jest
niezbędne. Pan Paryzjusz E. C. M. C., major”.

(...)

(...)

[s. 279]

Pan Remigiusz E. C. M. C., wikariusz generalny,
własnoręcznie

Don Remigius eremi Camaldulensis Montis Coronae
vicarius generalis manu propria

Pan Gabriel E. C. M. C., asystent, własnoręcznie
Pan Łukasz E. C. M. C., asystent, własnoręcznie

Don Gabriel E. C. M. C. assistens manu propria
Don Lucas E. C. M. C. assistens manu propria

1781

1781

[s. 283]

Akta kapituły generalnej roku 1781 dla narodu litewskopolskiego.

Actus capituli generalis anni 1781-mi pro natione
Lithuano-Polona.
(...)
7-mo. Prohibe<n>tur fieri in posterum invitationes
compotationes commessationesque in cellis etiam
priorum, occurentibus anniversariis sanctorum
aut mortuorum quocunque pacto. Poterit tamen, si
prioribus videbitur, aliud ferculum in cellas eremitis ex
communi culina ministrari. Si secus fiat, sub tribunalis
arbitrio priores graviter punientur.

(...)
Po siódme. Zakazuje się na przyszłość urządzania
wizyt, pijatyk i uczt w celach, także przeorów, z okazji
anniwersariów świętych patronów oraz osób zmarłych,
w jakikolwiek sposób. Można jednak, jeśli wyda się
to przeorom słuszne, dostarczyć eremitom do cel ze
wspólnej kuchni dodatkowy posiłek. Jeśli dziać się będzie
inaczej, przeorowie decyzją trybunału będą surowo karani.
Po ósme. Powagą czcigodnego zgromadzenia zabrania
się całkowicie zarówno superiorom, jak i podległym
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[s. 284]
8-vo. Famuli particulares quovis titulo sive superioribus
sive subditis eremitis penitus interdicuntur authoritate
venerabilis definitorii.
(...)
12-mo. Confirmatur actus capituli conventualis eremi
Varsaviensis cuius vigore conceditur excellentissimo
mareschalco Rzewuski in emphiteusi vitalitia pars
bonorum etc. eremi cum conditione de assensu
apostolico impetrando, quem futurus procurator
generalis Romae obtinere satagat.

eremitom posiadania z jakiegokolwiek tytułu
osobistych sług.
(...)
Po dwunaste. Potwierdza się akt kapituły konwentualnej
eremu warszawskiego, mocą którego przyznaje
się prześwietnemu marszałkowi Rzewuskiemu
w dożywotniej emfiteuzie część dóbr itd. eremu,
pod warunkiem zdobycia pozwolenia apostolskiego,
o którego uzyskanie zatroszczy się w Rzymie przyszły
prokurator generalny.
(...)

(...)

1782

1782

[s. 287]

Roku Pańskiego 1782, dnia 22 października.

Anno Domini 1782 die 22 mensis Octobris.

Po przeprowadzeniu w tym eremie świętej wizytacji (...).

Peracta in hac eremo S. visitatione (...).

Chcąc zaś zatroszczyć się nie tylko o sprawy duchowe,
lecz także o doczesne, (...) polecamy przewielebnemu
ojcu przeorowi, aby naszą drewnianą gospodę, stojącą
w mieście stołecznym Warszawie, nadzwyczaj zniszczoną
upływem czasu i grożącą na dniach ostatecznym
zawaleniem (którą od długiego czasu poprzedni
przeorowie tego eremu zamierzali zburzyć i wystawić
nową, ceglaną, jednak z powodu różnych okoliczności
bynajmniej nie zdołali rozpocząć i doprowadzić
do końca tego w najwyższym stopniu koniecznego
i pożytecznego dzieła), zaczął przyszłej wiosny, z Bożą
pomocą, burzyć i budować nową oraz zatroszczył się, by
zdecydowanie przystąpić do tego tak bardzo koniecznego
zadania, tak by przynajmniej jedna jej część, od
frontu wychodzącego na ulicę, mogła być dokończona
przyszłego lata. Nie wydaje się to aż tak bardzo trudne,
zwłaszcza że przygotowanych jest już około dwustu
tysięcy cegieł. Wreszcie mocą tegoż niniejszego aktu
z całą powagą nakazujemy przewielebnemu ojcu
przeorowi, obecnemu oraz każdemu innemu w swoim
czasie, aby (...) nie ośmielał się ani nie próbował w żaden
sposób przeznaczać na inne potrzeby eremu (...) sumy
pieniężnej, danej już z braterskiej hojnej miłości oraz
mającej ponownie być daną przez erem wigierski
na budowę takiej gospody. Owszem, aby widać było
wyraźniej, że ta pomoc pieniężna została wypłacona —

Non solum autem in spiritualibus, verum etiam in
temporalibus (...) providere volentes, recommendamus
admodum reverendo patri priori, ut hospitium nostrum
ligneum in civitate metropoli Varsaviensi consistens, ob
vetustatem temporis enormiter desolatum ultimamque
propediem ruinam minans (quod a longo tempore
antecedanei huius eremi priores diruere ac novum
ex lateribus coctis exstruere intendebant, ob varias
tamen circumstantias hoc summopere necessarium
ac proficuum opus inchoare ac ad effectum deducere
minime potuerunt) futuro, Deo dante, imminenti vere
diruere et novum aedificare incipiat fortiterque opus hoc
tam summe necessarium aggredi curet, ut saltim una
pars a frontispicio plateae aestate futura perfici possit,
quod quidem non adeo | [s. 288] difficile futurum esse
videtur, praesertim cum iam circiter ducenta millia
laterum coctorum parata existant. Tandem eiusdem
praesentis actus vigore serio prohibemus admodum
reverendo patri priori moderno ac pro tempore existenti,
ne summam pecuniariam pro fabrica huiusmodi hospitii
aedificandi, ex fraterna liberalique charitate ab eremo
Vigrensi datam ac iterum dandam ullatenus (...) in alios
usus eremi convertere audeat vel praesumat. Quinimo,
ut idem subsidium pecuniarium iuxta mentem et
voluntatem familiae seu communitatis Vigrensis
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pro fabrica praedicta luculentius appareat erogatum,
praecipimus, ut admodum reverendus pater prior
distincta regestra eiusdem fabricae comparare satagat,
in quibus exacte ac distincte omnes expensas fabricae
eiusdem annotari faciet (...).

wedle chęci i woli rodziny czy też wspólnoty wigierskiej
— na rzeczoną budowę, nakazujemy, aby przewielebny
ojciec przeor starał się sporządzać oddzielne rachunki
tejże budowy, w których dokładnie i oddzielnie
nakazałby notować wszystkie wydatki z nią związane (...).

D. Gregorius eremi Camaldulensis Montis Coronae
vicarius generalis manu propria

Pan Grzegorz E. C. M. C., wikariusz generalny,
własnoręcznie

D. Dominicus E. C. M. C. assistens manu propria

Pan Dominik E. C. M. C., asystent, własnoręcznie
Pan Stanisław E. C. M. C., asystent, własnoręcznie

D. Stanislaus E. C. M. C. assistens manu propria

1783

1783

[s. 292]

Akta dla narodu litewsko-polskiego czcigodnego
zgromadzenia zebranego w świętym eremie Monte
Corona na komicjach mniejszych, odbytych
w październiku 1783.

Actus pro natione Lithuano-Polona V. definitorii
congregati in S. eremo Montis Coronae in comitiis
minoribus habitis mense octobri 1783.
1-mo. Visis atque perlectis, quae in visitatione eremorum
tam Poloniae, quam Lithuaniae acta sunt iisque
diligenter consideratis ea omnia a PP. definitoribus huius
V. dietae approbantur. Praesertim vero confirmantur,
quae in eremo Montis Regii decreta sunt respectu
aedificandi novi hospitii in metropoli Varsaviensi et non
convertendae in alios usus pecuniae tam datae, quam
appromissae per actum capituli conventualis eremi
Vigrensis pro eadem fabrica.
(...)

1784

Po pierwsze. Zobaczywszy i przeczytawszy, co wydarzyło
się podczas wizytacji eremów zarówno polskich, jak
i litewskich, oraz rozważywszy to starannie, wszystko
to ojcowie przełożeni na zgromadzeniu tym aprobują.
Zwłaszcza zaś potwierdza się to, co postanowiono
w eremie Góry Królewskiej względem budowy
nowej gospody w stolicy, Warszawie, oraz względem
nieprzeznaczania na inne cele pieniędzy zarówno
danych, jak i przyobiecanych na tęże budowę aktem
kapituły konwentualnej eremu wigierskiego.
(...)

1784

[s. 296]

(...)

(...)

Roku Pańskiego 1784, dnia 3 grudnia.

Anno Domini 1784 die 3-tia mensis Decembris.

Polecamy przede wszystkim (...) egzekucję poprzednich
aktów, a jako że z wielkim bólem duszy dowiedzieliśmy
się, że przewielebny obecny ojciec przeor po poprzedniej
świętej wizytacji nie tylko w tym, co dotyczy świętego
przestrzegania reguły, lecz także w sprawach domowych
bynajmniej nie zadośćuczynił swoim obowiązkom, jak
to wynika przede wszystkim z przedstawionych nam
przez niego rejestrów wpływów i wydatków pieniężnych
na budowę gospody, w których brakuje sumy 6000
złotych polskich. Nie zostały też sporządzone przez tegoż
obecnego ojca przeora żadne rejestry skarbca, chociaż
podczas poprzedniej świętej wizytacji został on ustnie

Recommendata ante omnia (...) anteriorum actuum
executione, siquidem cum gravi animi nostri dolore
compertum habeamus per immediatum A. R. P. priorem
post S. praeteritam visitationem non solum quoad
S. observantiam regularem, sed etiam quoad rem
domesticam minime suo muneri satisfecisse, uti apparet
potissimum ex regestris percepti et expensi peculii in
fabricam hospitii per eum nobis porrectis, in quibus
summa plusquam 6000 florenorum Polonicalium
deficit, nullaque regestra thesauri per eundem P.
priorem immediatum comparata fuisse, licet in | [s. 297]
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praeterita S. visitatione de comparandis iisdem a nobis
oretenus admonitus fuerit. Obviando itaque futuris
ambiguitatibus praecipimus A. R. P. priori moderno,
ut quantocyus libellum ad annotandas perceptas et
expensas summarum in thesauro deponendarum
comparare curet, in quo summam florenorum quatuor
millium quingentorum triginta sex, numero 4536, pro
argenteriis huius eremi ex eremo Vigrensi in ante
restitutam, actu in thesauro reperibilem, inscribi faciat (...).

upomniany w sprawie ich sporządzenia. Wychodząc
tedy naprzeciw przyszłym wątpliwościom nakazujemy
przewielebnemu ojcu obecnemu przeorowi, aby czym
prędzej zatroszczył się o sporządzenie książeczki w celu
notowania wpływów i wydatków sum trafiających do
skarbca, w której niech nakaże zapisać sumę czterech
tysięcy pięciuset trzydziestu sześciu złotych, liczbą 4536,
uzyskaną wcześniej z eremu wigierskiego na srebra tego
eremu, znajdującą się w skarbcu (...).

D. Gregorius E. C. M. C. vicarius generalis manu propria

Pan Grzegorz E. C. M. C., wikariusz generalny,
własnoręcznie

D. Petrus E. C. M. C. assistens manu propria
D. Stanislaus E. C. M. C. assistens manu propria

Pan Piotr E. C. M. C., asystent, własnoręcznie
Pan Stanisław E. C. M. C., asystent, własnoręcznie

1792
[s. 309]

1792

In nomine Domini amen.

W imię Pańskie amen.

Actus in hac eremo Montis Regii tempore sacrae
visitationis formatus anno Domini 1792 die 16 mensis
Aprilis.

Akt sporządzony w tym eremie Góry Królewskiej
podczas świętej wizytacji w roku Pańskim 1792,
dnia 16 kwietnia.

Comperimus cum gaudio cordis nostri visitando hanc
eremum (...) sacram constitutionum observantiam,
mutuam charitatem resque oeconomiam spectantes
bono procedere ordine. Idcirco nihil ad anteriora
capitulorum generalium et visitationum statuta adiicere
opportunum duximus, hoc solummodo R. P. cellerario
enixe recommendamus et inculcamus, ut ad mentem
constitutionis et decretorum capitulorum generalium
ac diaetarum inventaria tam in eremo omnium
vasorum argenteriae et supellectilium sacristiae nec
non vasorum culinae aliarumque officinarum, curruum
et instrumentorum opificum, quam etiam inventaria
in praediis ad eremum spectantibus colonorum, rei
frumentariae, iumentorum omniumque supellectilium,
tam ad oeconomiam inservientium quam caeterorum
quae in iisdem praediis remanent, accurate et specifice
omnia adnotando describat eorumque omnium
computum seorsive generalem efficiat in eremo semper
ad instructionem succedaneorum conservandum.

Wizytując ten erem, stwierdziliśmy z radością naszego
serca, (...) że święte przestrzeganie konstytucji, wzajemna
miłość oraz sprawy gospodarskie postępują we
właściwym porządku. Dlatego nie uznaliśmy, by należało
cokolwiek stosownego dodawać do wcześniejszych
postanowień kapituł generalnych i wizytacji, to jedynie
usilnie polecamy wielebnemu ojcu szafarzowi, aby
w myśl konstytucji oraz dekretów kapituł generalnych
i zgromadzeń spisał dokładnie i szczegółowo, wszystko
odnotowując, inwentarze eremu, zarówno wszystkich
naczyń i sprzętów srebrnych w zakrystii, jak i naczyń
używanych w kuchni i innych oficynach, wozów
i narzędzi rzemieślniczych, a także inwentarze —
znajdujących się w posiadłościach należących do eremu
— chłopów, zboża, bydła i wszelkich sprzętów, zarówno
używanych w gospodarstwie, jak i innych, które w tychże
posiadłościach pozostają, i aby dokonał generalnego
podliczenia wszystkich tych rzeczy z osobna, które
winno zawsze pozostawać w eremie dla wiadomości
następców.

D. Caelestinus E. C. M. C. provicarius generalis
D. Bogumilus E. C. M. C. assistens manu propria
D. Bartholomaeus E. C. M. C. assistens manu propria

Pan Celestyn E. C. M. C., prowikariusz generalny
Pan Bogumił E. C. M. C., asystent, własnoręcznie
Pan Bartłomiej E. C. M. C., asystent, własnoręcznie
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1587‒1632
Zygmunt III Waza

RZĄDY

LATA

HISTORIA OGÓLNA

1604
1605

Fundacja Eremu Srebrnej
Góry (Eremus Montis
Argenti) na Bielanach pod
Krakowem

1609
1618

Wojna Polski z Moskwą

1611

Wojska polskie zdobywają
Smoleńsk

1621

Fundacja Eremu
Złotego Lasu (Silva Aurea)
w Rytwianach
k. Sandomierza

1628

Budowa pustelni
kamedulskiej na
Kahlenbergu pod
Wiedniem

1634

Zwycięstwo polskie pod
Smoleńskiem – król
Władysław IV deklaruje
fundację eremu pod
Warszawą

Zakonnicy z Bielan
krakowskich wyznaczają
lokalizację nowej fundacji

1639
5 IX

Fundacja eremu
warszawskiego –
dziękczynna za
otrzymanie korony
polskiej i zwycięstwo pod
Smoleńskiem

Pierwsze nadanie królewskie
gruntów w Lesie Królewskim
wraz z parkanem, młynem
we wsi Ruda, stawem na
Pszennym Młynie

1632‒1648
Władysław IV

1641
20 VIII
1641
06 X

HISTORIA EREMU
WARSZAWSKIEGO

DZIAŁANIA BUDOWLANE
LUB ZNISZCZENIA

Kamień węgielny – 1604; budowa
Fundacja marszałka
1609‒1617; 1610 – wprowadzenie
nadwornego koronnego
kamedułów; 1618–1624 –
Mikołaja Wolskiego
odbudowa kościoła po zawaleniu –
Andrea Spezza;1642 konsekracja

Kościół – budowa 1625–1637

Fundacja wojewody
krakowskiego Jana Magnusa
Tęczyńskiego
Inicjatywa Mikołaja
Wolskiego

Wybór Polkowej Góry w dobrach
królewskich na lokalizację
klasztoru kamedulskiego

Nadanie przywilejów:
wypasu nad rzeką, połowu
w Wiśle na odcinku
przyległym do gruntów
klasztornych, wyrębu lasu

Konstytucja
sejmowa potwierdza
nadania
Potwierdzenie nadań
królewskich. Po raz
pierwszy w dokumencie
nazwa Mons Regis –GÓRA
KRÓLEWSKA

Rozszerzenie nadań na
całą wieś Polków wraz
z cegielniami

Wytyczenie granicy, splantowanie
terenu wzniesienie ogrodzenia
oraz drewnianej zabudowy
i drewnianego kościoła

1643

Intromisja zakonników

Ustawienie krzyża przed bramą
klasztorną

1644

Kolejne wsparcie darowizną Kierownictwo fundacji
królewską
obejmuje o. Mateusz

Intensywna wymiana zabudowy
drewnianej na murowaną

1646–
1647

UWAGI

Pierwsza faza budowy
eremów murowanych
– zakończenie budowy
dziewięciu eremów
(datowanie potwierdzone dla
siedmiu)

Działania z fundacji
królewskiej. Nadzór
budowlany Wojciech Giza

Wzniesiono eremy (w nawiasach podani fundatorzy):
E9 królewski (Władysław IV)
E10 (Jan Kazimierz– królewicz)
E11 (Maciej Łubieński – prymas)
E12 (Karol Ferdynand Waza– bp wrocławski i płocki)
E 7 (Andrzej Szołdrski – bp poznański)
E 8 (fundacja nieznana herbu Poraj)
E 4 (Jerzy Ossoliński – kanclerz wk. kor.)
E 2 (książę Albrecht Stanisław Radziwiłł – kanclerz wk. lit.)
E 3 (Gedeon Michał Tryzna – podskarbi wk. lit.)
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RZĄDY

LATA

HISTORIA OGÓLNA

1649
20 III

HISTORIA EREMU
WARSZAWSKIEGO
Potwierdzanie przez
króla Jana Kazimierza
wcześniejszych nadań

1651

Najazd szwedzki na Polskę

1648‒1668
Jan II Kazimierz Waza
1669–1673
Michał Korybut Wiśniowiecki

Okres nie sprzyja dalszej budowie,
klasztor ponosi duże straty
Erem czasowo opuszczony

W wyniku opuszczenia
klasztoru następuje odmowa
praw do wcześniejszych
nadań i trwające do 1660 r.
spory graniczne

Nadanie królewskie prawa
przewozu na Wiśle pod
Żeraniem
1662

Fundacja eremu w Pożajściu
k. Kowna (Montis Pacis)

Fundator kanclerz wielki
litewski Krzysztof Zygmunt
Pac

1663

Fundacja eremu
w Bieniszewie

Fundator kasztelan
inowrocławski Wojciech
Kadzidłowski

1666

Król oddaje kamedułom
w wieczyste użytkowanie
wyspę wigierską

1667

Fundacja eremu w Wigrach
(Insula Vigrensis)

1667

Król zatwierdza na sejmie
przywileje

1668

1674‒1696
Jan III
Sobieski

E5 (Kazimierz Leon Sapieha
– podkanclerz lit.)

Podniesienie eremu do rzędu
przeoratu

1659

566

UWAGI
Wyznaczenie rocznej
prowizji dla klasztoru

Budowa kolejnego eremu

1653
1655
1660

DZIAŁANIA BUDOWLANE LUB
ZNISZCZENIA

1669
19 VI

Fundacja królewska Jana
Kazimierza
Nadanie wsi Nieporęt

Król wznosi drewniany dwór,
Bulla papieska na odpusty
starania o budowę kościoła (projekt w drugi dzień Zielonych
–materiały – fundamenty?)
Świątek

Nadanie wsi Żerań
Dzień elekcji Michała
Korybuta Wiśniowieckiego

Poświęcenie fundamentów
kościoła

Ufundowana przez króla
pamiątkowa kolumna z datą 1669

1673

Zakończenie budowy części
wschodniej kościoła – chór
z zakrystią, kapitularzem i dwie
wieże

1673
19 VI

Przeniesienie z katedry
warszawskiej obrazu św. Brunona
Benedykta z Erfurtu
(zw. św. Bonifacym)
Budowa kościoła przerwana
wojnami

1677–
1685

Budowa kolejnego eremu

E1 (Jan Stefan Wydżga – abp
gnieźnieński)

1689

Budowa kolejnego eremu

E13 (Michał Antoni Hacki –
opat oliwski)

1684–
1696

Michelangelo Palloni wykonuje
malowidła na sklepieniu zakrystii

kalendarium

RZĄDY

LATA

1764‒1795
Stanisław August Poniatowski

1733–1736
Stanisław
Leszczyński
1733‒1763 August III Sas

1697‒1733
August II Mocny

1700–
1721

HISTORIA OGÓLNA

HISTORIA EREMU
WARSZAWSKIEGO

Wojna północna

DZIAŁANIA BUDOWLANE LUB
ZNISZCZENIA
Przerwanie prac budowlanych

1706

Poświęcenie fundamentów

1710
4 III

Poświęcenie ołtarza głównego Zakończenie pierwszej fazy
budowy korpusu prezbiterialnego

1700-1721 Wojna północna
1722

Podjęcie prac przy nawie kościoła

Przerwanie prac budowlanych

Fundacja eremu w Szańcu
koło Pińczowa (Eremus
Marchionalis)

1733(?)

Fundacja margrabiego
Władysława Gonzagi
Myszkowskiego
Ożywienie w dokumentach
dotyczących budowy

1738

Fundacja eremu z Milatynie
Nowym na Podolu

1745

Zamknięcie klasztoru
w Milatynie przez władze
zakonne

UWAGI

Podjęcie budowy nawy. Budowa
ostatniego eremu

Parapety marmurowe
z Czernej – zachowane
antepedium ołtarza w kaplicy
bocznej z datą 1734
E6 – Krzysztof Szembek
(bp warmiński)
Fundacja Teresy GałeckiejŁączyńskiej z Kraśnieńskich

1749–
1762

Końcowe prace budowlane
przy kościele

1758

Poświęcenie kościoła

1766
Zielone
Świątki

Wzniesienie korpusu głównego
oraz w odrębnej fazie fasady
kościoła

Umieszczenie herbu
Rzeczypospolitej
w tympanonie fasady

Festyn królewski
z dekoracjami projektu
Efraima Schroegera

Można festyn wiązać
z zakończeniem prac zewnętrznych
przy kościele (?).
Potwierdzone źródłowo istnienie
nowych ołtarzy w transepcie

Za panowania Stanisława
Augusta Poniatowskiego
nie odnotowano wsparcia
królewskiego dla zakonu,
ale wzrosło znaczenie
uroczystości odpustowych

1770

Część klasztorna

Zakończenie budowy

13 eremów, foresterium,
stajnie i wozownie oficyny:
kuchenna i gospodarcze,
młyn, browar – poniżej skarpy

1770

Wydzielenie nowicjatu

Wydzielenie murkami z furtkami
pomiędzy E11 i E7 oraz E7 i E4
strefy ośmiu eremów E11, E12, E13,
E7, E8, E4, E5, E6

Powstają furtki w murze
pomiędzy E7 i E11 oraz E7
i E4, mury odgradzają eremy
E11, E12, E13, E4, E5, E6, E7, E8

1772

I rozbiór Polski

1773
1775

Prace wykończeniowe w kościele –
posadzki z wapieni olandzkich
II rozbiór Polski

1780
1791

1791

Trzy konwenty w zaborze
pruskim – warszawski,
bieniszewski i wigierski –
tworzą osobną prowincję
Umieszczenie w kościele obrazów
przedstawiających Boga Ojca,
Chrystusa oraz 12 apostołów

Konstytucja 3 Maja

Rośnie ranga dorocznych
odpustów i kult kościoła
na Bielanach ze względu
na zgromadzone pamiątki
narodowe
Plan wykonany przez Jana
Wilkoszewskiego oraz szkic Piotra
Norblina

Plan pokazuje całość
założenia klasztornego
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1807‒1815
Księstwo
Warszawskie
zależne od cesarza

1807‒1815
Księstwo Warszawskie
zależne od cesarza
Francji

Warszawa
W zaborze
pruskim
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1795

III rozbiór Polski

1796

Przejęcie dóbr duchownych Kameduli zachowują
na skarb państwa przez rząd jedynie teren zabudowań
pruski
klasztornych

1800

Kasata klasztoru w Wigrach
przez władze pruskie

Zależność od Rosji carskiej

UWAGI

Powstaje zegar słoneczny na
kolumnie kamiennej

W klasztorze rezyduje
wikariusz generalny zakonu –
ranga klasztoru rośnie

1811

Festyn na Bielanach dla
uczczenia narodzin syna
Napoleona

1814

Powstaje nowicjat

Być może prace adaptacyjne lub
remontowe o nieznanym zakresie

Pogrzeb Stanisława Staszica

Grób Staszica zlokalizowano przy
północnej ścianie kościoła

Pogrzeb wielką manifestacją
patriotyczną. W okresie
Księstwa Warszawskiego
i Królestwa Kongresowego
na Bielanach tradycja
patriotycznych majówek
w rocznicę Konstytucji 3
Maja przy grobie Staszica

Pierwsza restauracja kościoła –
architekt Antoni Sulimowski

Zegar słoneczny na elewacji
południowej

1826

1830

Utrata autonomii Królestwa
Polskiego

1831

Kasata klasztoru
w Pożajściu przez władze
carskie

1864

1865

Eremy w granicach Księstwa
Warszawskiego, tj. krakowski,
rytwiański, bieniszewski
i szaniecki , tworzą własną
prowincję – do 1819 r.

Kasata klasztorów
w Bieniszewie, Pińczowie
i Rytwianach przez władze
carskie

1857
Upadek powstania
styczniowego

Kasata klasztorów
kamedulskich – zachowanie
klasztoru warszawskiego

Przejęcie dóbr bielańskich
przez władze rosyjskie

Zamknięcie nowicjatu
w klasztorze prowadzi do
powolnego upadku. Do
klasztoru przyjeżdżają
kameduli z zamkniętego
eremu w Wigrach
Inwentaryzacja pomiarowa
nieruchomości – A. Kaliszewski

1868

Burza niszczy dach kościoła.

1870

Prace restauracyjne pod
kierunkiem architekta Franciszka
Tournelle’a – zakres nieznany

1876
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1809
1819

1819
1815‒1832
Królestwo Polskie w unii
personalnej z Rosją
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50. rocznica śmierci
Stanisława Staszica

Fundacja popiersia na grobie
Staszica

kalendarium
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DZIAŁANIA BUDOWLANE LUB
ZNISZCZENIA

UWAGI

1883

Inwentaryzacja kościoła
Jedyne zachowane
przeprowadzona przez Jana Hinza rysunki ołtarza głównego
– prawdopodobny cel – restauracja wydzielającego chór zakonny
kościoła

1885

Nowa posadzka w nawie przy
wejściu głównym

k.
XIX w.
1902

Zajęcie eremitorium
i foresterium na rzecz
Czerwonego Krzyża
Kasata klasztoru na
Bielanach k. Warszawy
przez władze carskie

1904

Zależność od Rosji carskiej

HISTORIA EREMU
WARSZAWSKIEGO

(1904)
1905

Rozebranie kolumny (?) Michała
Korybuta Wiśniowieckiego – trzon
wykorzystano jako postument
zegara słonecznego
Koniec działania klasztoru
kamedulskiego

Zabudowania przejmuje
Czerwony Krzyż

Ostatni kameduli wywiezieni do
Nowego Miasta

Eremitoria i przebudowane
foresterium zajmują inwalidzi
wojenne.
Powstaje parafia przy kościele Wszczęto działania remontowe
bielańskim – 13 XII 1905 r.

1907
1911

Proboszcz ks. Michał
Pogorzelski

Restauracja kościoła: rozbiórka
i przebudowa hełmów wież,
pokrycie kościoła blachą miedzianą
odnowienie elewacji

1909

Plany adaptacji kościoła do
nowej funkcji parafialnej

1913
13 XII

Poświęcenie kościoła pw.
Niepokalanego Poczęcia
NMP, św. Józefa i św.
Ambrożego

1913

Zaprojektowano chór muzyczny
z klatką schodową, zlikwidowano
d. ołtarz główny, przebudowano
d. ołtarz chórowy na zamknięciu
prezbiterium – figura Chrystusa
zastąpiona figurą Maryi
Niepokalanej, wzniesiono
ambonę po prawej stronie nawy,
odnowienie ołtarzy bocznych
i krypty, nowa posadzka
w kruchcie

Architekt Józef Pius
Dziekoński

Arcybiskup Aleksander
Kakowski

Dokumentacja fotograficzna
portretów królewskich,
udostępnienie krypty

1915

Przeniesienie inwalidów do
schroniska na Marymoncie
i przekazanie zabudowań
poklasztornych księżom
marianom

1916

Uruchomiono seminarium

Zależność od
Rosji carskiej

Częściowa rozbiórka i przebudowa Istniały plany przebudowy
na potrzeby schroniska dla
kościoła na cerkiew
inwalidów wojennych

Ks. Jerzy Matulewicz urządza
dom zakonny z nowicjatem oraz
schronisko dla bezdomnych dzieci
w budynku foresterium, a od
1916 r. również w eremach.
Schronisko funkcjonuje do 1922 r.
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WŁASNOŚĆ XX. MARIANÓW

DZIAŁANIA BUDOWLANE LUB
ZNISZCZENIA

UWAGI

Uruchomiono męskie
gimnazjum filologiczne na
prawach szkoły państwowej
Przyłączenie terenów
północnych do Warszawy

1923

Budowa gmachu gimnazjum

Proj. Józef Holewiński,
później T.M. Sawicki
i B. Zborowski

1925–
1926

Muzeum zbiorów pokamedulskich
w E9 „królewskim” i w skarbcu

Ks. Józef Jarzębski

1933

Plany rozbudowy ośrodka
mariańskiego

1934

Rozbudowa Żoliborza,
Marymontu i Bielan

1937

Reaktywowanie klasztoru
w Bieniszewie

1939

10-dniowe bombardowanie

1942

1944

własność księży marianów

PRL

II wojna światowa i okupacja hitlerowska

II Rzeczpospolita

1916

HISTORIA EREMU
WARSZAWSKIEGO

Uszkodzenia części sklepień
kościoła, pożar dachu i wież,
zniszczenie dachów i murów
eremów o nieokreślonym zakresie
Prace zabezpieczające.
Inwentaryzacja kościoła – Zarząd
Miejski m. Warszawy Referat
Inwentaryzacji Zabytków

Pojedynek artylerii
niemieckiej na pozycjach
wokół kościoła i rosyjskiej
na Pradze– 16 IX

Niemcy po powstaniu
warszawskim podpalają
wnętrze kościoła, dach
i kolegium– 17 IX

Bilans powojenny: zniszczenia
kościoła, spalenie kolegium,
klasztor zdewastowany, dachy
zniszczone na prawie wszystkich
eremach, mury uszkodzone,
odnotowano 5 pożarów, teren
zniszczony rowami strzeleckimi
i zaminowany

1945

Reaktywacja działalności
gimnazjum

Pierwsze prace zabezpieczające
kościół i sześć domków

1945
18 III

Plan zniszczeń przygotowany
przez BOS

1945
do 15
VII
1946
15 X

Roboty zabezpieczające na kościele
i naprawa konstrukcji dachowej na
6 domkach kamedulskich, nowe
pokrycie na pozostałych
Lustracja BOS

Odnotowano reperację wszystkich
eremów

Arch. Bruno Zborowski

kalendarium

Administracja ATK
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DZIAŁANIA BUDOWLANE LUB
ZNISZCZENIA

1951

Plany odbudowy gimnazjum na
siedzibę Polskiego Radia

1951-1953

Remonty eremów E1, E2, E4, E8, E9

1952–
1954

Prace konserwatorskie w kościele,
nowa figura Maryi Niepokalanej
w ołtarzu głównym

1952

Rozbudowa Bielan jako
dzielnicy mieszkaniowej

1954

SB zamyka seminarium,
wywóz marianów z Bielan

1954–
1999

Obiekty w administracji
ATK

1959 X

Sporządzenie zielonych kart
dla eremów

Lata 60.
XX w.

Arch. Bohdan Pniewski

Przekazanie eremitorium
Akademii Teologii Katolickiej
Eremy pełnią funkcję
Remonty kapitalne powojenne,
adaptacyjne i bieżące o nieznanym mieszkalną bądź
zakresie, zapewne prace
administracyjną ATK
instalacyjne, zaopatrzenie
w urządzenia sanitarne (wydzielenie
łazienek) włączenie do kanalizacji
i wodociągu miejskiego

Inwentaryzacja wszystkich
eremów

Izolacja ścian fundamentowych
eremów –Kanalizacja i przyłącze
wody dla eremów
Nowe przyłącze wody i kanalizacja
deszczowa kościoła, brukowane
uliczki wewnątrz zespołu

Utworzenie Rezerwatu Lasu
Bielańskiego

1974

Projekt remontu drzewostanu
i uporządkowania terenu
(aut.: Jadwiga Matuszewska)

Do 1979

Ocalała część d. foresterium
zamieszkiwana przez
alumnów WMSD

1980

Wmurowanie kamienia
węgielnego pod budowę
gmachu Seminarium – 10 V

1979–
1986

Rozbiórka zabudowań

Pocz. lat
90. XX
w.

Zmiana źródła ogrzewania
z kotłowni lokalnej
na instalacje pieców
dwufunkcyjnych

1997–
2000

Budowa nowych budynków
dydaktycznych i biblioteki
ATK

1999

UWAGI

Zmiana funkcji Lasu
Bielańskiego – park rekreacyjny

Po 1967
1973

III RP
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Utworzenie UKSW.
Utworzenie parafii pw. bł.
Edwarda Detkensa

Własność Wyższego
Metropolitalnego
Seminarium Duchownego

Wizja adaptacji zespołu
dla potrzeb Muzeum
Historycznego i skansenu
sztuki sakralnej

Budowa nowego gmachu WMSD
na miejscu gimnazjum

Inicjatywa kard. Stefana
Wyszyńskiego – arch. Leszek
Klajnert

Oddanie do użytku nowego
zespołu gmachów UKSW

Eremy pełnią funkcję
mieszkalną bądź
administracyjną UKSW

2001

Remont E3 z adaptacją do potrzeb
biurowych UKSW

2003

Dekretem prymasa Józefa
Kolejne zmiany własnościowe
Glempa została utworzona
w obrębie zespołu – E2 własnością
Kapituła KampinoskoUKSW
Bielańska, a kościół
podniesiony do rangi kolegiaty

Funkcja księgarni
uniwersyteckiej
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW
AAN
AAW
ABMKZ Kr
ADŁ AP
ADWKZwS
AGAD
APS
APW
ATK
AUW

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Archiwum Archidiecezji Warszawskiej
Archiwum Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie
Archiwum Diecezjalne w Łomży, zespół I: Akta Parafialne
Archiwum Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Archiwum Państwowe w Suwałkach, Akta Miasta Suwałk
Archiwum Państwowe Warszawy
Akademia Teologii Katolickiej
Archiwum Urzędu m.st. Warszawy (ob. Urząd m.st. Warszawy, Wydział Archiwum
Biura Organizacji Urzędu)
AWAUUD
Archiwum Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Dzielnicy Bielany
(ob. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany)
BCzart.
Biblioteka XX. Czartoryskich
BOS
Biuro Odbudowy Stolicy
BUAM
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
BUW
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
DIP
Dizionario degli Istituti de perfezione religiosa, ed. F. Pelliccia, G. Rocca, Roma 1962–
IS PAN
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
KOBiDZ
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
KOZB
Komitet Odbudowy Zabytków Bielańskich
MHK
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
MKZKr
Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
MUW
MWKZ
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
NID
Narodowy Instytut Dziedzictwa
PL
Patrologia Latina (Patrologiae Cursus Completus. Series Latina), ed. Jacques Paul
Migne, t. 1–217 (Parisiis 1844–1855), t. 218–221 indeksy (Parisiis 1862–1865)
PSOZ
Państwowa Służba Ochrony Zabytków
PW
Politechnika Warszawska
SARP
Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
SKZ
Stołeczny Konserwator Zabytków
TDKU
Teczki z dokumentami i korespondencją urzędową
UK
Urząd Konserwatorski
UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
WAZ
Wydział Architektury Zabytkowej
WKZ
Wojewódzki Konserwator Zabytków
WMSD
Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne
ZAP WA PW Zakład Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
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Kałamajska-Saeed Maria 351
Kamiński 512
Kamiński Czesław 404

indeks osób
Kanoski Richard 51, 71
Kapec Waldemar 19
Karakalla, ces. rzym. 104
Karczmarczyk Stanisław 190
Karlsson E.-L. 405
Karol IV Luksemburski, kr. czes. i ces.
(jako Karol I) 294
Karol V Habsburg, ces. 388
Karol Wielki, ces. 288, 294
Karpowicz Mariusz 84, 85, 104, 113, 120,
121, 126, 132, 135, 139, 153, 155, 156, 286,
288, 290, 296, 320, 351, 352, 405
Kaster Karl Georg 414, 418
Katarzyna Jagiellonka, kr. szwedzka 131
Kazimierz (Kazimierz Jagiellończyk), św.
132, 324, 338, 400, 444
Kazimierz I Odnowiciel, kr. pol. 320‒322,
444, 445
Kazimierz, nowicjusz 436
Kepler Johannes 288
Kersten Adam 116
Kętrzyński Stanisław 320, 445
Kimpel Sabine 411
Kinkowski Jan 85
Kiślański Zygmunt 128, 153
Klajnert Leszek 186, 456, 565
Klauber Baptysta Johann 431
Klauber Joseph Sebastian 431
Kleczeński Czesław 210
Klee Alfred 180
Klemens IX, papież 23
Klemens VIII, papież 324
Klemens XIV, papież 65
Klimas Kajetan 76
Kłapkowski Władysław 350
Kłoczowski Jerzy 11, 19
Kłodziński Adam 92
Knausten Ludwig 404
Kobielus Stanisław 134, 293, 294, 298, 316,
318‒320, 330, 332
Kochanowski Wacław 337, 338, 350, 351
Kolumb z Hy, zw. Starszym, św. 443
Kolumban, zw. Młodszym, św. 443
Kołakowski 178
Kołudzki Augustyn 403
Kometa Pustelnica, bł. 425, 429
Komorowski Piotr 102, 111
Konopka Józef 22
Konopka Tadeusz 22
Konstantyn z Trydentu 78
Konstantyn, ces. rzym. 106
Koralewski Janusz W. 77, 80, 89
Kornecki Marian 83
Kosacka Daniela 153
Koszucki Hilary 26
Kotarski Edmund 404

Kowalczyk Dorota 126
Kowalczyk Jerzy 118, 128, 131, 138, 139, 148,
153, 156, 285, 296, 352
Kowalczyk Wiesława 404
Kowalski Jan 19
Kowalski M. 189
Kowalski R. 189
Kozak S. 405
Kozina Janusz 251‒253, 255, 379‒386,
388‒390, 393, 395
Kozłowska E. 212
Krasiński Adam Stanisław, bp 22
Krasnowolski Bogusław 101, 102
Krasny Piotr 118, 289, 451
Krasowski Hieronim 303
Krassowski Witold 76, 84
Krassuski 161
Kret Wojciech 76, 79, 84, 85, 90, 99, 249,
252, 255, 280
Kriegseisen Anna 362
Kropiwnicki A. 171
Kruszewski Marek 129, 405
Krystyn Męczennik 321, 423, 446, 448
Kryszpin Kirszensztein Hieronim 307
Krzysztof, św. 314, 324
Książyńska A. 81
Kubiesa Marek 409
Kuczyński Stefan 404
Kujawska Alicja 345
Kuklinski Jakob C.R. 91
Kułakowski F. 85
Kunkel Robert M. 119, 124, 340, 362
Kurkowa Alicja 404
Kuzma M. 85, 94
Kuźma 178
Kwapieniowa Maria 345
Kwiatkowska Maria 160
La Motraye Francois D’A. de 300
Labuda Gerard 323
Lachert Bohdan 362
Ladarski Onufry z Tyńca 434
Lassus Louis-Albert 14–16
Lawrence Clifford Hugh 15
Le Clerc Jean IV 424, 428
Leclercq Jean 16, 438
Leipold Winfried 16, 18
Leonard z Liomoges, św. 426, 439, 449
Leonavičiūtė Inga 19
Leszczyński Andrzej 8
Leszczyński Jan Ignacy 313
Leu Thomas de 428
Leupia Józef 539
Licciardello Pierluigi 15
Linde Samuel Bogumił 18
Lindley William H. 172, 198, 217
Linette Eugeniusz 296

Lionello Alberto 286
Lipsius Johann Gottfried 404
Liškevičienė Jolita 329
Locci Augustyn 146
Lohmer Christian 14
Lombardi Carlo 146, 147, 151
Londono Andres 53, 71
Longhena Baldassare 120, 285, 304
Lorens, sztukator 160
Lorentz Stanisław 170, 352
Lubomirski Hieronim Augustyn 83
Lubomirski Sebastian 77, 96, 103, 251,
256, 259, 281
Lubomirski Stanisław Herakliusz 78, 79
Lubomirski Stanisław, s. Sebastiana 103,
118
Lucioni Alfredo 13
Lucjusz, św. 427
Ludwik IX, kr. franc. 293
Ludwik XIV, kr. franc. 403
Ludwika Maria Gonzaga, kr. pol. 325,
400, 402, 403, 406
Lugano Placido 18, 75, 78, 79, 81, 86
Luter Marcin 16, 17
Łenczyński, ks. 21
Łepkowski Ludwik 84, 260, 263, 380,
384, 393
Łepkowski Mateusz 394–396
Łodyńska-Kosińska Maria 94
Łoziński Jerzy Z. 301
Łubieński Maciej 82, 114, 116, 117, 166, 310
Ługowski Piotr 120, 127, 139, 142, 143,
146–148, 153, 156, 157, 161, 466
Łukaniewicz A. 188
Łyczak M. 81
Macharska Maria 408
Machiarelli Filippo 20
Maciejewski Stefan 337
Maciejewski Wiktor 181
Maciuszko Janusz T. 11
Maderna Carlo 296
Madrach P. 187
Magdalena, św. zob. Maria Magdalena, św.
Magrysiewicz-Dobrzańska Katarzyna
259
Majewski Józef 338, 351
Majewski Zygmunt 176
Majkut Stanisław 187
Makary z Egiptu, św. 322, 427, 437, 438
Maksencjusz, ces. rzym. 106
Malchus, bł. 426
Malinowska Irena 160
Małachowicz Hanna 382
Małkiewicz Adam 75–77, 79, 84, 87, 90, 93,
99–102, 108, 110, 127, 249, 251, 255, 258,
280, 281, 356, 387, 388
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Małkiewiczówna H. 387, 388
Mańkowski Tadeusz 79
Marcin III, papież 15
Marcinek Roman 457
Marcinkowski Zdzisław 167, 196, 217, 218,
237
Marconi Henryk 454
Maria Egipcjanka, św. 102, 103, 431
Maria Magdalena, św. 102, 103, 271, 413
Maria Matka Boża 89, 274, 278, 288, 289,
291, 295, 342, 343
Maria z Betanii 414
Maria, siostrzenica Abrahama 429
Marini da Venezia Giuseppe 20
Marino z Noli 76, 79
Marinus, mnich zob. Maryn, pustelnik
Maroszek Józef 337, 338, 340, 343, 362
Marta, św. 413, 414
Martinelli Domenico 48, 69
Martynian, św. 273, 408–412, 422, 423,
431, 432
Maryn, pustelnik 13, 322, 411, 415, 416,
418, 421, 426, 431
Marzyński Stanisław 183
Massa Eugenio 16, 17
Massari Giorgio 120
Mastrocola Mario 17
Matczyński Marek 137, 153
Materna Giacomo 93
Mateusz kameduła 446
Mateusz Męczennik 423, 446, 448, 449
Mathias, brukarz 260, 282
Matulewicz Jerzy 174
Matušakaitė Marija 356
Matusiewicz Andrzej 337, 348, 351
Matuszewska Jadwiga 456
Matwijów Maciej 403
Mauersberger Jan 401
Maur, św. 322, 442, 448, 449
Mayer Franciszek 83
Mączyński Ryszard 138, 146, 147
McCready William D. 14
Medeksza Stefan Franciszek 323
Medyceusze, ród 313
Melville Gert 13
Ménestrier Claude-François 404
Menichelli Claudio 286
Menicucci Francesco 20
Merli Giovanni Maria 290, 326, 437, 438
Merlini Domenico 137, 143, 145, 149–151,
156–158, 160, 162–164
Mezzadri Luigi 18
Michalczuk Stanisław 345
Michał Anioł 104, 106, 107, 111, 296
Michał Korybut Wiśniowiecki, kr. pol.
78, 91, 117, 118, 123, 168, 170, 171, 173,
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246, 310, 321, 324, 387
Michał, św. 118
Michiewicz Mieczysław 84
Michniewicz Mieczysław 189
Mielżyński 408
Miešauskas Stasis 300
Mikołajewski Otto 22
Milewski Krzysztof 341
Miłosz Jan 190
Mínguez Victor 404
Minis Thomas de 437, 445
Misiurek Jerzy 11, 19
Mitkowska Anna 110
Mittarelli Giovanni Benedetto (JohanneBenedicto) 75, 78, 91, 307, 309, 314, 331,
435, 441
Mniszech Bihilda z d. Szembek 159
Mniszech Jerzy August 159
Modelski L. 279
Modrzejewski Ludwik 171
Modzelewski Władysław 362–364, 368,
370, 371
Moisan-Jablonski Chistine 316, 410,
412–414, 416–418, 420–423, 425, 428,
430, 452
Moisan-Jabłońska Krystyna zob. MoisanJablonski Chistine
Montani Filippo 14
Monzio Compagnoni Giordano 13
Morávek Jan 85
Morelowski Marian 352
Morka Mieczysław 129, 130
Morolli Gabriele 147
Morsztyn Jan Andrzej 404
Mossakowski Stanisław 130, 133
Mrozek Tomasz 85, 93, 280, 283
Mrozowski Przemysław 380, 387, 400, 405
Mulitzer Matthias 56, 57, 77, 79, 80, 86, 90,
93, 95, 124, 226
Mursell Gordon 14
Myczkowski Zbigniew 457, 458
Nagabczyński Piotr 186
Naruszewicz Tomasz 337, 351
Nefalia z Knossos (Nephalia Gnossia),
bł. 429
Newton Peter A. 420
Nicoletti Luigi 15
Nieciecki Jan 148
Niewalda Waldemar 82, 85, 258–262, 264,
267–269, 275, 276
Niewiadomski Stefan 186, 188
Nikozja 429
Nowicka-Jeżowa Alina 11
Ochmann-Staniszewska Stefania 114, 132
Odon (Odo), św. 442
Oertel Johann 424

Offmański Mieczysław 114
Offnalewski Mieczysław 168
Ogińscy, rodzina 162
Okoń Emanuel 168, 189, 209
Oleńska Anna 148
Onesti degli Sergiusz 13
Onufry, św. 322, 427, 437, 438
Opalińscy, rodzina 289, 460
Opalińska Izabela 92, 97
Opaliński Krzysztof 408, 432
Opaliński Łukasz 92, 97, 408, 432
Opaliński Stanisław Łukasz 83
Ossolińscy, rodzina 245
Ossoliński Jerzy 82, 114, 166, 169, 310, 386,
387, 388, 390, 398
Ossoliński Krzysztof 410
Otylia z Bawarii (Otilia Bavara) 430
Pac Aleksandra z Lisowskich 321
Pac Anna z Woynów 321
Pac Felicyta Maksymiliana 321
Pac Hieronim Dominik 321
Pac Kazimierz 303, 311
Pac Kazimierz Michał 321
Pac Klara Izabela z d. De Mailly Lascaris
320
Pac Konstanty Władysław 321
Pac Krzysztof Zygmunt 44, 67, 117, 124,
288–291, 297–300, 302–304, 306–311,
313, 314, 316, 317, 319–321, 323, 324,
327–329, 331–336, 379, 380, 386, 389,
390, 397, 434, 435
Pac Michał Kazimierz 288–290, 297, 303,
313, 331
Pac Mikołaj Andrzej 308, 321
Pac Mikołaj Stefan 303, 308
Pac Piotr Michał 321
Pac Stanisław Eustachy 309
Pac Stefan 288
Pac Zofia z Zenowiczów 321
Pacevičius Arvydas 23
Pachomiusz, św. 427, 439, 449
Pacowie, rodzina 307, 308, 313, 315, 319–
321, 325, 333–335
Pafnucy, św. 438, 439
Pagaczewski Julian 118, 381
Pagnani Alberico 14, 18
Pais Alexandre Nobre 345
Pajzderski Nikodem 388
Paknys Mindaugas 19, 290, 299, 303,
305–307, 311, 320, 324, 326, 327, 329, 356,
434, 435, 447, 454, 465, 466
Palca I. 384, 387
Palladio Andrea 105, 118, 119, 146, 147
Palloni Michelangelo 132, 137, 149, 290,
314, 318, 319, 321, 323, 325–328, 330, 437,
445–447

indeks osób
Pałamarz Piotr 260, 389, 392, 408
Pałęcki Waldemar Jan MSF 23, 314, 316,
324, 325, 332, 436, 437, 440
Panuś Kazimierz 326
Pańkowski Jerzy 362, 363, 365, 366, 368,
371–374
Paracca Antonio 146
Paryzjusz, św. 441
Paschalis II, papież 15
Pasek Jan Chryzostom 401
Paszek Stefan 95
Paszenda Jerzy 353
Paszkowska Teresa 19
Paszkowski Władysław 346
Pásztor Edith 414
Patetta Luciano 287
Paweł Giustiniani zob. Justiniani Paweł,
bł.
Paweł IV, papież 17
Paweł Pustelnik, św. 322, 426, 430, 431,
437, 439
Pela Włodzimierz 193, 212
Pelagia Małgorzata (Pelagia Margarita),
św. 429
Pelagia Pokutnica, św. 425
Pelagia Tancerka z Antiochii (Pelagia
Mima Antiochena), św. 429
Pepin Krótki, kr. Franków 129
Perusini Placydo 75, 78, 82, 86
Peruzzi Baldassare 106
Petrus Jerzy T. 260, 384–386, 389, 392, 405
Pfeiffer Bogusław 404
Philibert, sztukator 90, 91
Picinelli Filippo 404
Pierucci C. 15
Pilati Dalmazio 14
Pilgram Franz Anton 48, 69
Piłsudski Józef 458
Piola Giuseppe 126
Piotr Celestyn V, św. zob. Celestyn
V (Pietro Angeleri, zw. Piotrem
z Morrone), św., papież
Piotr Damiani, św. 13–16, 322, 344, 424,
440, 445, 448
Piotr I Orseolo, św. 13, 440, 448, 449
Piotr, św. 350, 351, 426
Piramidowicz Dorota 356
Pitagoras 306
Pius IV, papież 107, 111
Pius XI, papież 246
Piwowarczyk N. 312, 314, 316, 318, 319,
322–331
Placido da Perugia 20, 75, 78, 82, 86
Placyd, kameduła 400
Placyd, św. 322, 441, 442, 448, 449
Plersch Johann Georg 158

Płóciennik Tomasz 117, 465
Pniewski Bohdan 181
Podbielski 173
Poddębski H. 176, 177, 197, 199, 200
Podgórski Jan, ks. 180
Podhayski Tomasz SJ 356, 359
Poeck Dietrich W. 13
Pogirski Leon 316
Pogorzelski Michał 173
Pokora Jakub 321, 403
Polverari A. 15
Połubiński Aleksander Hilary 308
Połujański Aleksander 337
Portoghesi Paolo 297
Poskrobko Janina 362
Pospieszna Barbara 345, 346
Potocki Wacław 316
Powsiński Bartłomiej 105
Préaud Maxime 404
Prejs Roland OFMCap 19
Prek Ksawery 393
Prevo (Prevot) Carlo (Karol) (de) 83,
410, 412–414, 416–418, 420, 421, 424,
431, 432
Probosz Urszula 408, 416, 423
Prokop Krzysztof Rafał 19
Prokopiusz z Cezarei 130
Przepałkowska Izabela 424
Przyboś Adam 380
Przyszychowska Marta 412
Pseudo-Dionizy Areopagita 292
Pułczyński R. 183, 184
Puttini Pietro 44, 67, 289, 323
Quirini Pietro 17
Rachuba Andrzej 303
Raczkowski Juliusz 293, 294, 295
Raczyński Edward 308, 404
Raczyński Jerzy 133, 153, 156, 362, 363, 368
Radossányi Lázlo 48, 69
Radziejowski Hieronim 116, 402
Radziwiłł Albrycht Stanisław 21, 82, 83,
114, 116, 166, 169, 310, 565
Radziwiłł Mikołaj Sierotka 386, 392, 393,
398
Radziwiłłowie, rodzina 162, 245, 308,
327, 333
Ragusi Lucia 16
Ranft Patricia 14
Ratzinger Joseph zob. Benedykt XVI,
papież
Réau Louis 411
Reczek Józef 416
Reisner Jan 296
Reuter Guido 352, 354
Ricchini Francesco Maria 286
Riedel Christian 343, 357, 358

Riedel Joseph 343, 357, 358
Rigaud Hyacinthe 404
Ripa Cesare 332
Robert z Molesme, św. 443
Robert, św. 425, 426, 427, 448, 449
Rogiński Dariusz 341, 461
Rojkowska-Tasak Halina 126, 259, 277
Rolfi Gianfranco 16
Romuald, św. 13–19, 27, 28, 34, 57, 58, 60,
61, 70, 79, 83, 88, 89, 127, 134, 162, 216,
217, 244, 271, 273, 274, 288, 311, 314,
320–322, 334, 335, 337–345, 354–359,
363, 396, 401, 411, 415, 416, 418, 421,
422, 426, 427, 431, 432, 437, 440, 441,
444–449, 451, 465
Rosikoń Janusz 294
Rossi Giovanni Battista 290, 303, 329,
330, 447
Rossi Giovanni Francesco de 405
Rossi Marco 295
Rostworowski Piotr 53, 71
Rotter Lucyna 87, 399
Rozanow Zofia 377
Rozbicka Małgorzata 84
Rudniewski Piotr 184
Rudolf II Habsburg, ces. 252
Rudolf, przeor 15
Rudolph Christian Friedrich 353
Rudomicz Bazyli 400
Ruszczycówna Janina 388
Rutski Józef Welamin 395
Ruzgienė Birutė 305
Ryan J. Joseph 14
Rydel Krystian zob. Riedel Christian
Ryszkiewicz Andrzej 409
Rzecznik Jakub 134
Sabatier Gérard 404
Säbisch Walenty von 93, 97, 252, 253, 255,
256
Sadeler Jan I 408, 410, 412–417, 419–423,
425, 431, 452
Sadeler Justus 428
Sadeler Rafael 273, 408, 411, 413–415, 422,
425, 431
Sadowa Izabella 454, 455
Salomon, kr. Izraela 128–135, 136, 413
Salomon, św., kr. węg. 408, 414, 415, 418,
423, 432
Samek Jan 425
Sandrart Johann Jakob von 145
Sangallo Antonio da 107
Sapieha Kazimierz Leon 116, 166, 303, 310
Sapiehowie, rodzina 333
Sara Mniszka 429, 430
Satzinger Georg 296
Sauerländer Willibald 293
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Sauget Joseph-Marie 418, 419
Sauser Ekkart 419
Sawicka 177
Sawicki Tymoteusz M. 176, 190
Sawilski 178
Saysse-Tobic K. 179
Schindler Jan 269, 271, 282, 391
Schönaich Georg 252
Schroeger (Szreger) Efraim 170
Schultz Daniel 380, 384–386, 397, 399–406
Schütz Bernhard 352
Schütze Sebastian 296
Sebregondi L. 16
Secchi Alessandro 35, 36, 38, 39, 43, 54,
61–64, 66, 72, 76, 79, 80, 87, 96
Seniuk Aleksander 400
Serafin (Filecchio) 79
Serlio Sebastiano 103, 104, 106, 285, 286
Sieniawska Elżbieta 83, 416, 424
Sieniawski Mikołaj Hieronim 22
Sikora A. 77, 81
Sikorska M. 81
Simoneta Franciszek 259, 281
Simson Otto von 293
Sinatti d’Amico Franca 15
Šinkūnaitė Laima 291, 305, 314, 316, 321,
322, 328, 329
Sito Jakub 126, 133, 137, 144, 145, 153–162
Siwek Andrzej 458
Skarga Piotr 320, 445
Skawiński K. 77
Skąpska-Otłowska Maria 384
Skibiński Szczęsny 295
Skopiński J. 187
Skrabski Józef 139, 143, 149, 153, 156
Skrodzka Agnieszka 321, 399, 403, 405
Skwierczyński Krzysztof 19
Słoma Renata 328
Słomiński Stefan Tomasz 434
Smoliński Mariusz 297
Smulikowska Ewa 377
Sobieski Jakub 113
Sofronia, św. 425, 429
Solari Antoni 139, 156
Somigli Costanzo 15, 16
Sosnowski Miłosz 19
Sosnowski Oskar 84, 85, 94, 95, 337, 340,
342, 362, 363, 365, 366, 368
Sosnowski Stanisław 189, 190
Sośnierz Andrzej 190
Sowa Franciszek 277
Sowiński S.N. 174, 176
Spazzio Giovanni 83, 96, 139, 156
Spezza Andrea 44, 67, 85, 93, 97, 103, 260,
269, 272, 280, 282, 283
Spinelli Giovanni (Jan) Maria 82, 260, 282
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Spirydon, św. 427
Squarr C. 412
Stanisław August Poniatowski, kr. pol.
78, 168, 394, 400
Stanisław bp, św. 444, 448, 449
Stanisław Kostka, św. 444
Staszic Stanisław 178, 184, 185
Stefańska Wiesława 259, 264
Steinborn Bożena 380, 384, 400, 402, 403
Stępkowski Paweł 431
Stoga A. 405
Strutyńska Róża z Platerów 349, 350, 359
Strzałkowski Stanisław 348
Suchecki Józef 81, 88, 94
Sulewska Renata 354, 409
Sulimowski Antoni 171
Sykstus V, papież 86
Sylwester Gozzolini, św. 443, 449
Sylwester I, św. 442
Symmach, pustelnik 408, 409, 412, 413,
423, 431, 432
Szanajca Józef 362
Szczepańska Jarosława 405
Szczepański K. 187
Szeleński P. 391
Szeliga Marek 459
Szembek Krzysztof 116, 168
Szlezynger Piotr S. 118
Szoasiciel gen. (Choisy Claude Gabriel
de) 22
Szolginia Witold 122
Szołdrski Andrzej 82, 114, 116, 166, 187,
310
Szołdrski Władysław 83
Szteinke Anzelm Janusz OFM 171
Szwaciński Tomasz 350
Szymański Karol 179, 180
Szymon Słupnik (Symeon Stylita), św.
322, 437, 439
Szypulska Krystyna 188
Ślęski Jan 316, 321
Śliwińska Dorota 115, 120, 123–125, 127,
166, 167, 169–171, 183, 187–190, 193, 195,
198–200, 202–206, 208–219, 221, 223,
227–232, 234, 236–241, 456
Świerzawski Wacław 459
Święszkowskiego Lucjana 186
Tabacco Giovanni 14, 415
Tais (Taida) 430
Talbierska Jolanta 404
Tanner Marie 105, 106
Targosz Karolina 400
Tatara Leonard 75
Tatarkiewicz Władysław 156
Teobald z Canossy, bp 14
Teobald, św. 273, 422, 423, 426, 427

Teodor, św. 426
Teoktyst 413, 414
Teonas, św. 426, 427
Teresa d’Avila, św. 314, 326
Tęczyński Gabriel 67, 78, 89,
Tęczyński Jan Magnus 78, 88, 92, 97, 388,
389
Thelott Jakob Gottlieb 353
Tomasz z Akwinu, św. 301
Tomkiewicz Władysław 78, 82, 405, 409,
Tomkowicz Stanisław 84, 85, 251, 258,
381‒392, 397
Tournelle Franciszek 172
Tramontin Silvio 17
Trauttmansdorff Felicyta Maksymiliana
zob. Pac Felicyta Maksymiliana
Traversari Ambrogio 16
Treter Tomasz 382
Trevano Jan 267
Trylińska B. 181
Tryzna Gedeon Michał 116, 166, 310
Trzcińska-Kamińska Zofia 128, 182, 455
Tschochner Friederike 415
Tudertinus Hiacynt 80, 96
Tylicki Jacek 387
Tylman z Gameren 93
Tyszkiewicz Jan 324
Tyszkiewicz Konstanty 314
Tytus, ces. rzym. 106
Urban VIII, papież 326
Urbanelli Callisto 18
Urbanowicz Bohdan 76, 90, 425
Uziembło Romualda 345
Van Doren Rombaut 420
Vauchez A. 13
Vedovato Giuseppe 13, 14
Vigilucci Lino 15
Visentin Aldo 16
Viti P.16
Vitkauskienė Birutė Rūta 352, 354, 355
Wacław, św. 444, 448, 449
Wadzyńska Krystyna Maria 190, 193, 215,
216
Walewander Edward 19
Walicki Michał 409
Waliszewski Kazimierz 403
Wallenstein Albrecht 103
Wanat Józef Benignus 19
Wardzyński Michał 162, 171, 377, 405
Wargowski Anastazy 143
Wasilewski Tadeusz 302, 324, 403
Wawrzyniec, św. 442
Waza Karol Ferdynand, bp 82, 114, 166,
310, 403
Ważny Tomasz 168, 189, 209
Wąsowski Nataniel 296, 304

indeks osób
Wątroba Przemysław 156
Wenanty z Subiaco (da Subiaco) 80, 89,
90, 92, 97, 281, 379, 409, 425
Wenc Łucja 19
Wencel Korneliusz EC 26
Weneriusz, św. 428
Weremczuk Stanisław 186
Wespazjan, ces. rzym. 106
Wettynowie, dynastia 140
Wierzbicz Józef 141, 150
Wilga Krzysztof z Godzimierza (o.
Franciszek) 400
Wilhelm z Eskil, św. 443, 448, 449
Wiliński Stanisław 408
Wilkoszewski Jan 77, 120, 171
Wincenty Ferreriusz, św. 442
Wincenty Madelgariusz, św. 442
Wincenty, ojciec 310, 313, 321, 333
Winifred z Tusculano 76, 79, 87
Winkler Wiesław 185
Wirth Zdeněk 85
Wisner Henryk 114
Wiszewski Przemysław 19
Wiszniewski Michał 310
Wiśniewski Jan 92
Wiśniewski Jerzy 337
Witkowski Rafał 23, 311, 322, 440, 444, 454
Witruwiusz 118
Władysław IV Waza, kr. pol. 5, 7, 21, 78,
96, 113‒136, 140, 165, 166, 310, 391, 396,
399
Władysław z Gielniowa, bł. 19
Władysław, św. 396
Włodarczyk W. 187
Wojciech (Adalbert), św. 305, 444, 449
Wojnarowski Jan Kanty 260

Wojniłowicz Michał 308
Wolff Jan 285
Wolff Jeremias 353
Wolff Józef 307, 310, 321
Wollasch Joachim 13
Wolscheid Nicolaus 313, 314
Wolski Mikołaj 21, 44, 67, 77‒79, 85, 90,
93, 96, 97, 101‒103, 109‒112, 117, 251,
252, 254‒257, 259, 260, 264, 266, 278,
281, 282, 289, 310, 313, 379, 381‒384,
387, 388, 390, 391, 394‒398, 433, 451
Wołłowicz Eustachy 333
Wołłowicz Władysław 307
Woźniak U. 273
Wójcik Zbigniew 402, 403
Wrona S. 84
Wróbel Ryszard OFMConv 19
Wujek Jakub 316
Wünsch Thomas 14, 33
Wyczawski Hieronim E.102, 310
Wydżga Jan Stefan 116, 168
Wyrzykowski T. 184
Wyszomirska M. 163
Wyszyńska Elżbieta 126, 259, 264, 265,
271, 277
Wyszyński Stefan 186, 188, 192, 193, 245,
455, 456, 464, 571
Zach Wiesław 186
Zachariasz Agata 457
Zadrożny Tadeusz 130,133
Zalewski W. 83
Załuski Andrzej 141, 150
Załuski Bronisław 180
Załuski Stanisław Kostka 383, 390, 397
Zamojscy, rodzina 307
Zamoyski Jan 118, 131

Zań-Ograbek Genowefa 457
Zapolska Ewa 332
Zarewicz Ludwik 75, 77‒79, 83, 84, 91, 113,
117, 118, 128, 137, 153, 155, 258, 290, 300,
307, 337, 356, 379, 381‒389, 391, 392, 397,
399, 425, 453
Zawalski Stanisław 273, 279
Zbaraski Jerzy 387‒390, 398
Zbaraski Krzysztof 254
Zborowski Bruno 176, 179, 180, 181, 455,
570
Zbudniewek Janusz 424
Zenon, św. 408, 409, 419, 420, 423, 424
Zieliński Jarosław 174, 175, 210, 218
Zin Wiktor 261
Zonghi Aurelio 14
Zub Jerzy 95, 460
Zujkiewicz Anna 408, 409
Zygmunt I Stary, kr. pol. 131
Zygmunt III Waza, kr. pol. 77, 116, 130,
131, 259
Zygmunt Kazimierz Waza 117
Zygmunt Kazimierz Waza, królewicz
pol. 117
Zygmunt, św. 130
Žygas Kęstutis Paulius 288, 306
Żaryn Stanisław 181
Żelazek Józef 327
Żmudziński Jerzy 126, 255, 259, 260, 263,
264, 271‒273, 278-280, 378, 396, 454
Żółkiewscy, rodzina 289
Żółkiewski Stanisław 118
Żukowski Jerzy 178, 179
Żywicki Z. 190,
Смирнов Яков Иванович 394

601

ALBUM

Karol Beyer, Kościół Kamedułów na Bielanach,
pod Warszawą, 1857; odbitka z negatywu
szklanego kolodionowego; papier solny;
25,2 × 32,2 cm; © Copyright by Ligier Piotr/
Muzeum Narodowe w Warszawie, DI 112550

602

album

603

Antoni Kaliszewski, Plan Klasztoru z Kościołem Księży Kamedułów na Bielanach pod Warszawą, 1865 r.,
Archiwum Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Zb. Kart. 16-15 ark. 1.

604

album

Antoni Kaliszewski, Plan Klasztoru z Kościołem Księży Kamedułów na Bielanach pod Warszawą, 1865 r.,
AGAD, Zb. Kart. 16-15 ark. 2

605

Antoni Kaliszewski, Plan Klasztoru z Kościołem Księży Kamedułów na Bielanach pod Warszawą, 1865 r.,
AGAD, Zb. Kart. 16-15 ark. 3

606

album

Aleksander Majerski, Kościół OO. Kamedułów na Bielanach, ok. poł. XIX w.,
Muzeum Narodowe w Warszawie, Rys.Pol.2193

607

Jan Hinz, Kościół O.O. Kamedułów na Bielanach pod Warszawą. Elewacja frontowa.
Szkice architektoniczne krajowych dzieł sztuki, t. 1, tabl. XLI, Warszawa 1889

608

album

Jan Hinz, Kościół O.O. Kamedułów na Bielanach pod Warszawą. Plan.
Szkice architektoniczne krajowych dzieł sztuki, t. 1, tabl. XLII, Warszawa 1889

609

Jan Hinz, Kościół O.O. Kamedułów na Bielanach pod Warszawą. Przecięcie podłużne.
Szkice architektoniczne krajowych dzieł sztuki, t. 1, tabl. XLIII, Warszawa 1889

610

album

Jan Hinz, Kościół O.O. Kamedułów na Bielanach pod Warszawą. Przecięcia poprzeczne.
Szkice architektoniczne krajowych dzieł sztuki, t. 1, tabl. XLIV, Warszawa 1889

611

O. Hass, Kołakowski, J. Sawilski, J. Żukowski, Warszawa – Bielany, Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, rzut podziemia, skala orygin. 1:50,
Warszawa 1942, Zbiory: Zakład Architektury Polskiej Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej (dalej: ZAP WA PW)

612

album

O. Hass, Kołakowski, J. Sawilski, J. Żukowski, Warszawa – Bielany, Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP,
rzut poziomy, skala orygin. 1:50, Warszawa 1942, ZAP WA PW

613

O. Hass, Kołakowski, J. Sawilski, J. Żukowski, Warszawa – Bielany, Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP,
rzut poziomy na wys. + 6 m, skala orygin. 1:50, Warszawa 1942, ZAP WA PW

614

album

O. Hass, Kołakowski, J. Sawilski, J. Żukowski, Warszawa – Bielany, Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP,
rzut poziomy na wys. + 11 m, skala orygin. 1:50, Warszawa 1942, ZAP WA PW

615

O. Hass, Kołakowski, J. Sawilski, J. Żukowski, Warszawa – Bielany, Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP,
przekrój poprzeczny, skala orygin. 1:50, Warszawa 1942, ZAP WA PW

616

album

O. Hass, Kołakowski, J. Sawilski, J. Żukowski, Warszawa – Bielany, Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP,
przekrój poprzeczny przez prezbiterium, skala orygin. 1:50, Warszawa 1942, ZAP WA PW

617

O. Hass, Kołakowski, J. Sawilski, J. Żukowski, Warszawa – Bielany, Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP,
przekrój podłużny, skala orygin. 1:50, Warszawa 1942, ZAP WA PW

618

album

O. Hass, Kołakowski, J. Sawilski, J. Żukowski, Warszawa – Bielany, Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP,
ołtarz, skala orygin. 1:20, Warszawa 1942, ZAP WA PW

619

Bielany, widok ogólny eremu od południa; fot. Henryk Poddębski, 1917,
Instytut Sztuki PAN, IS_PAN_0000025555

620

isbn 978-83-63269-30-2

