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WPROWADZENIE

„Exempla Sanctorum sunt incitamenta Christianorum”
[ks. Stefan Ranatowicz CRL]

W niedzielę 17 października 2010 roku papież Benedykt XVI dokona uroczystej
kanonizacji błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, kanonika regularnego laterańskiego.
Błogosławiony urodził się we wrześniu 1433 roku w podkrakowskim Kazimierzu i tu, w
klasztorze przy kościele farnym Bożego Ciała, zmarł w maju 1489 roku. Ze względu na
nadzwyczajną pobożność osławioną stanami mistycznymi oraz zdolnościami taumaturgicznoprofetycznymi, cnoty moralne, a także gorliwe spełnianie obowiązków zakonnych i
kapłańskich już za życia cieszył się uznaniem i szacunkiem, był uważany za męża bożych
tajemnic. Legenda podaje, że po błogosławieństwo przybył do niego sam król Kazimierz
Jagiellończyk z synem Janem Olbrachtem, który w 1487 roku wyruszał przeciw Tatarom, by
7 września pod Kopystrzynem rozbić ich pięciotysięczną armię. Tuż po pogrzebie w mieście
rozniosła się wieść, że przy grobie tego pobożnego ojca w kościele Bożego Ciała została
nagle uzdrowiona z ciężkiej i długo trwającej choroby Regina, żona Klemensa Czarnego,
sukiennika. Do grobu zaczęli pielgrzymować inni chorzy z Kazimierza, z Krakowa i okolicy,
w nadziei odzyskania zdrowia. Już w pierwszym roku po śmierci księdza Stanisława
odnotowano 176 nadzwyczajnych uzdrowień za jego przyczyną, które uznano za przemożne
znaki świętości. Niektóre z nich przerosły najpobożniejsze nawet oczekiwania wiernych,
oparte na dotychczasowych doświadczeniach i opowiadaniach. Zmarły sługa boży wcale
nierzadko bowiem ukazywał się osobiście proszącym go o pomoc, wskazując co trzeba
uczynić, aby pozyskać upragnioną łaskę. Wnet okazało się, że w czynieniu cudów jest
skuteczniejszy niż wszyscy inni święci otaczani czcią w Kazimierzu i w Krakowie, nie
wyłączając świętego Stanisława Biskupa, co z dumą podkreślała w swojej relacji uzdrowiona
Małgorzta, żona rajcy Feliksa. Tak rozpoczęła się droga Stanisława do chwały ołtarzy
Kościoła rzymskokatolickiego. Pierwszym etapem tej drogi było wyjęcie jego ciała z
ziemnego grobu i złożenie go w ozdobnym sarkofagu około 1500 roku, drugim była budowa
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wspaniałego ołtarza, w którym 10 sierpnia 1632 roku uroczyście złożono świątobliwe
relikwie, trzecim była beatyfikacja, której dokonał 18 kwietnia 1993 roku papież Jan Paweł II,
a jej zwieńczeniem będzie kanonizacja z przyzwolenia papieża Benedykta XVI. Dla
kanoników regularnych laterańskich, którzy w Polsce osiedli na przełomie XI/XII wieku,
kanonizacja Stanisława Kazimierczyka jest jednym z największych wydarzeń historycznych,
chociaż równie duże znaczenie ma ona dla całego Kościoła w Polsce i samej Polski.
W ramach przygotowań do kanonizacji już 26 października 2009 roku, na wniosek
kard. Stanisława Dziwisza, arcybiskupa metropolity krakowskiego, i za przyzwoleniem
Stolicy Apostolskiej, dokonano kolejnej kanonicznej rekognicji relikwii, czyli otwarcia
relikwiarza zawierającego doczesne szczątki Błogosławionego. Rekognicja relikwii, której
przewodniczył ks. dr Andrzej Scąber, delegat arcybiksupa krakowskiego, stała się wielkim
świętem dla Kazimierza. Bazylikę Bożego Ciała wypełnili wierni obu parafii, a także
duchowieństwo i zakonnicy wszystkich klasztorów. W dniach 7-8 maja 2010 roku natomiast
zorganizowano sesję naukową, w czasie której przedstawiciele wielu ośrodków naukowych, i
nie tylko, toczyli dyskusję nad postacią przyszłego świętego, środowiskiem, w którym żył
oraz kulturą i dziedzictwem, które pozostawił. Honorowy patronat nad sesją sprawowali: Jego
Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, arcybiskup metropolita krakowski; prof. dr
hab. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, rektor
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek,
rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; prof. dr hab. Jacek
Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa. Owocem rekognicji relikwii oraz naukowej
dyskusji jest niniejsza publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, jako swoistego rodzaju
pomnik i pamiątkę.
Ksiądz Stanisław Kazimierczyk należy do grona świętych dawnych, świętych jesieni
średniowiecza, a zatem epoki odległej i nienajlepiej kojarzącej się współczesnemu
człowiekowi, chociaż tak naprawdę była to epoka nadzwyczajna zarówno w dziejach Europy,
bo stanowiła przedwiosnie czasów nowożytnych, jak i w dziejach Polski, która urosła do
potęgi środkowoeuropejskiej1. Stąd też na wieść o jego kanonizacji padały pytania, czy jest
ona niezbędna i w jaki sposób przełoży się na życie współczesnego Kościoła. Najwłaściwszą
odpowiedzią na te wątpliwości zdają się być słowa papieża Jana Pawła II, wypowiedziane 2
1

J. Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1961; H. Samsonowicz, Złota jesień polskiego średniowiecza,
Poznań 2001.
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czerwca 1980 roku w Lisieux (Francja) przy relikwiach świętej Teresy. „Niech mi jednak
wolno będzie zauważyć – mówił wówczas Ojciec Święty – że święci właściwie się nie
starzeją i nie „przedawniają”. Stale pozostają świadkami młodości Kościoła. Nigdy nie stają
się tylko postaciami z przeszłości, ludźmi jakiegoś „wczoraj”. Wręcz przeciwnie: zawsze są
ludźmi „jutra”, ludźmi ewangelicznej przyszłości człowieka i Kościoła, świadkami „świata
przyszłego”2. Owszem, czas upływa, staje się przeszłością. Przeszłość jednakże nie umiera,
choć nigdy nie wraca jak żywe zjawisko w dawnej postaci. „Przeszłość – jak pisał Cyprian
Kamil Norwid – to jest dziś, tylko cokolwiek dalej […]. Nie jakieś tam coś, gdzieś, gdzie
ludzie nie bywali”3. Przeszłość stanowi integralny element ogólnej tożsamości oraz
przebogate źródło inspiracji w drodze ku przyszłości, dlatego winna być postrzegana jako
stała i niepodważalna wartość kultury. „Jako mówi Nazjanzenus – przekonywał ksiądz Piotr
Skarga, polski kaznodzieja sejmowy i pierwszy rektor Akademii Wileńskiej – zacna rzecz jest
mieć rozum pełny wiadomością historii, bo historia jest mądrość w kupę złożona i rozum
ludzi wiela w jedno zebrany. Kto jej nie wie i w niej się nie kocha, jest jako dziecię, które
ojca i matki nie zna”4. Historia to nie tylko przeszłość – to także teraźniejszość i przyszłość, i
ona, jako jedna z najlepszych mistrzyni, mówi człowiekowi kim jest. Nie powinien zatem
człowiek, który jest bytem historycznym genetycznie i kulturowo historią gardzić, ani
znaczenia kulturotwórczego historii pomniejszać. Nie zmienia się również Ewangelia –
Księga życia Kościoła. Jest taka sama dla wszystkich epok i ludzi w nich żyjących. Przeto
święty dawny, nawet tak dawny jak ksiądz Stanisław Kazimierczyk z krakowskiego
Kazimierza, nie przestaje być znakiem, prorokiem i świadkiem najistotniejszych wartości
także dla współczesnego człowieka, czyli wiary, nadziei oraz miłości Boga i bliźniego. One
zaś, jak pisał Oskar Halecki, są niezbędnym prerekwizytem wolności i cywilizacji.
Książka jest pracą zbiorową, na którą składają się teksty autorów związanych z
różnymi ośrodkami naukowymi oraz duszpasterskimi. Z ośrodków naukowych wymienić
trzeba: Polską Akademię Nauk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Opolski w Opolu, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy oraz
Instytut Studiów nad Dziejami i Kulturą Zakonu Kanoników Regularnych w Polsce. Z
2

Zob. L'Oseervatore Romano, 1980, nr 7, s. 16.
Cytat za: Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku, red. P. Hertz i W. Kopaliński,
Warszawa 1975, s. 342.
4
Cytat, jw., s. 446.
3
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ośrodków duszpasterskich – klasztor i parafię Bożego Ciała w Krakowie. Teksty odpowiadają
ściśle intencjom autorów, a ingerencja redaktorska w ich konstrukcję merytoryczną oraz
metodologię ograniczyła się wyłącznie do najistotniejszych kwestii. Dziękując wszystkim,
których trud złożył się na powstanie książki, wypada wyrazić nadzieję, że znajdujące się w
niej treści okażą się użyteczne w poznawaniu nowego polskiego Świętego, jego czasów,
kultury i dzieł.
Nadmienić w końcu wypada, że książka jest pierwszą publikacją pod auspicjami
Instytutu Studiów nad Dziejami i Kulturą Zakonu Kanoników Regularnych w Polsce, który
został powołany przez Wizytatora Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników Regularnych
Laterańskich dekretem z dnia 8 maja 2010 roku. Pradawny i zasłużony zakon działa bowiem
w Polsce od niemal tysiąclecia. Liczne opactwa, prepozytury i rezydencje kanoników
regularnych na równi z innymi zakonami były nośnikami cywilizacji zachodniej, czynnikami
chrystianizacji i europeizacji naszego państwa, kuźniami narodowej kultury materialnej i
duchowej. Tymczasem dzieje Zakonu oraz jego aktywność w Polsce dawnej i współczesnej są
wciąż za mało znane i w niewielkim stopniu reprezentowane w piśmiennictwie historycznym.
W trosce zatem o zachowanie od zapomnienia tej zasłużonej przeszłości i znakomitego
dziedzictwa Zakonu, wydobywanie go z mapy zapomnianych, ukazywanie jego roli i
znaczenia został utworzony Instytut, któremu siedzibę wyznaczono w opactwie Bożego Ciała
na Kazimierzu w Krakowie.
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POSTAĆ
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Kazimierz Łatak CRL

BŁOGOSŁAWIONY STANISŁAW KAZIMIERCZYK – ŻYCIE I DZIEŁA

Stanisławowi Kazimierczykowi, zakonnikowi konwentu Bożego Ciała kanoników
regularnych laterańskich na krakowskim Kazimierzu, wybitnemu przedstawicielowi
krakowskiego foelicis saeculi i błogosławionemu Kościoła rzymskokatolickiego, poświęcono
niejedną już rozprawę naukową i popularnonaukową. Najstarszy jego żywot, autorstwa
bernardyńskiego hagiografa ks. Marcina Baroniusza, ukazał się w 1609 roku [120 lat po
śmierci]5, zaś ostatni, autorstwa ks. prof. Stefana Ryłko, kanonika regularnego laterańskiego i
wicepostulatora beatyfikacji, w 2010 roku6. Osoba, aktywność, kultura i kult Stanisława były
przedmiotem osobnej kwerendy magisterskiej7 oraz habilitacyjnej8, a także dwóch żmudnych
procesów kanonicznych – beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego, których akta ukazały się
drukiem9. Mimo to nie można raczej powiedzieć, że obraz życia Błogosławionego został w
pełni odtworzony. Sporo ważnych z punktu widzenia biografistyki pytań pozostaje bowiem
wciąż bez odpowiedzi, a na wiele odpowiedziano jedynie na poziomie hipotezy. Trzeba
jednakże od razu dodać, że odtworzenie pełnego obrazu jego życia i aktywności nie należało
do zadań łatwych już na początku XVII wieku, kiedy żywoty pisali ks. Marcin Baroniusz

5

M. Baronius, Vita, gesta et miracula B[eati] Stanislai Poloni Casimiria ad Cracoviam oriundi Canonicorum
Regularium Lateranensium S[anctissimi] Salvatoris Ordinis S[ancti] Augustini, viceprioris Conventus
Sacratissimi Corporis Christi Casimiriae, Kraków 1609. Toż pt. Vita b[eati] Stanislai […] recognita a F.
Szembek, [w]: Acta Sanctorum, Maii I(1680), s. 776-781. Toż, rkps w BJ, sygn. 3742, k. 91-94v.
6
S. Ryłko, Stanisław Sołtys zwany Kazimierczykiem. Jego zycie i kult, Kraków 2010.
7
M. Frytek, Błogosławiony Stanislaw Kazimierczyk apostoł Eucharystii [praca magisterska obroniona na
Wydziale Teologicznych PAT w Krakowie], Kraków 1996, mpis w ABC; J. Leder, Bł. Stanisław Kazimierczyk
wyrazem charyzmatu zakonu kanoników regularnych laterańskich [praca magisterska obroniona na Wydziale
Teologicznym PAT w Krakowie], Kraków 2001, mpis w ABC.
8
S. Ryłko, Droga do kanonizacji bł. Stanislawa Sołtysa zwanego Kazimierczykiem, Kraków 1997.
9
Congregatio de Causis Sanctorum. Officium Historicum 186. Cracovien. Confirmationis cultus Servi Dei
Stanisłai Casimiritani, sacerdotis professi Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium <beati seu sancti>
nuncupati (1489-1489). Positio super cultu ad immemorabili praestito ex officio concinnata, Romae 1989;
Positio super fama, virtutibus et cultu ab immemorabili tempore praestito B. Stanislai Casimiritani, Roma 1991;
Congregatio de Causis Sanctorum Prot. 1597. Cracovien. Canonizationis Servi Dei Stanislai Casimiritani
Sacerdotis Professi Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium (1433-1489), Roma 1991; Congregatio de
Causis Sanctorum Prot. 1597. Cracovien. Canonizationis Servi Dei Stanislai Casimiritani Sacerdotis Professi
Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium “Beati seu Sancti” nuncupati (1433-1489),. Relatio et vota
Congressus peculiaris super fama sanctitatis et virtutibus et super cultu ab immemorabili praestito die 5 iunii an.
1992 habiti, Roma 1992.
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(+1610)10, ks. Krzysztof Łoniewski (1576-1656)11, ks. Jan Augustyn Biesiekierski (15671635)12 oraz ks. Stefan Ranatowicz (1617-1694)13, a dzisiaj bez wątpienia będzie nastręczać
historykowi jeszcze więcej trudności. Informacji źródłowych, a jednocześnie współczesnych
Błogosławionemu lub pochodzących z okresu obejmującego pierwsze dwudziestopięciolecie
po jego śmierci, zachowało się bowiem zaledwie kilka, nie licząc spisu łask uzyskanych przy
jego grobie w pierwszym roku od śmierci i pogrzebu.
Na dzisiaj najstarszą z nich jest zapis w księdze promocji Wydziału Artium
Uniwersytetu Krakowskiego. W 1461 roku, ad Quattuor Tempora Cinerum, czyli między 25 a
28 lutego, za dziekanatu magistra Stanisława z Zawady (+1491), do stopnia bakałarza sztuk
wyzwolonych

[filozofii]

zostało

promowanych

dziewiętnastu

studentów.

Wśród

wypromowanych był także Stanislaus de Kazimiria [Stanisław z Kazimierza], przy którego
nazwisku w XVII wieku dopisano: „Beatus, ordinis sancti Augustini. Corpus eius Casimiriae
in templo Corporis Christi” – „Błogosławiony, z zakonu świętego Augustyna. Ciało jego na
Kazimierzu w świątyni Bożego Ciała”14. Druga pochodzi z 15 marca 1483 roku, gdy wraz z
ks. Jakubem, prokuratorem klasztoru, pojawił się w ratuszu w sprawie spadkowej po Dorocie
Dziewiąszylowej15. Trzecia wzmianka pochodzi z 17 stycznia 1484 roku, gdy Błogosławiony
10

M. Baronius, Vita, jw.
K. Łoniewski, Żywot, sprawy i cudowne Boskie wstawienie pobożnego kapłana B. Stanisława Kazimierczyka,
Kraków 1617.
12
Ks. Stefan Ranatowicz odnotował, że ks. Biesiekierski napisał żywot Kazimierczyka, „ale do druku nie podał
[…]. Ten tedy żywot pisany trafunkiem w Bibliotece Ojców Jezuitów u Św. Piotra w Krakowie naleziony w
roku 1666 i do J[ego] M[mości] X[iędza] Proboszcza Bożego Ciała Hyacinthum Liberium przyniesiony od
tychże Ojców Jezuitów. J[ego] M[ość] X[iądz] Proboszcz posłał mi ten żywot, który się zgadzał w istotnej
materyi w wszystkim, jako w tym jest lubo inszymi słowy”. Zob. ABC, Znaki miłości Boskiej przeciw
pobożnemu kapłanowi Stanisławowi Kazimierczykowi, rkps, b. sygn., s. 25.
13
S. Ranatowicz, Jasna pochodnia życia apostolskiego, żywot świątobliwy B. Stanislawa Kazimierczyka,
Kraków 1660. Toż, rkps w BJ, sygn. 3742, k. 80v-90.
14
„[Sem. 1460h] Anno Domini millesimi quadringentesimo sexagesimo primo, in decanatu magistri Stanislai de
Zawada, ad Quattuor Tempora Cinerum, in baccalarios sunt promoti et secundum hunc ordinem locati: Johannes
de Croszna [61/1], Nicolaus de Poznania [61/2], Stanislaus de Schamotuli [61/3], Stanislaus de Bydgostia [61/4],
Johannes de Pylsno [61/5], Thomas de Buthka [61/6], Benedictus de Czepel [61/7], Albertus de Kussal [61/8],
Johannes de Possaga [61/9], Paulus de Drzewcza [61/10], Martinus de Wronky [61/11], Nicolaus de Rybnik
[61/12], Nicolaus de Pesthd [61/13], Laurentius de Golyany [61/14], Johannes de Schyroczecz [61/15],
Anthonius de Dyoschek [61/16], Stanislaus de Kazimiria [61/17] <beatus, ordinis sancti Augustini. Corpus eius
Casimiriae in templo Corporis Christi iacet>, Johannes de Pyechen [61/18], Nicolaus de Milkovicze [61/19]”.
Zob. Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, wyd. A. Gąsiorowski, Kraków
2000, s. 50. Popielec w 1461 r. przypadał 18 lutego, zaś Suche Dni od środy 25 do soboty 28 lutego.
15
„Dominus prepositus a corpore christi in conventu per presentiam domini Stanislai confessoris et domini
Jacobi fratrum ibidem conventualium ex concordia inventa per dominos consules in consesnsu partium
ambarum, recognovit de testamento confecto olim dorotheam dzyawyaszylowna septem florenos et iis dimissi
sunt propter deum legati fuerunt decem etc”. Zob. APK, K 7, s. 73; Congregatio de Causis Sanctorum. Officium
Historicum. Cracovien. Confirmationis cultus Servi Dei Stanislai Casimiritani sacerdotis professi Ordinis
Canonicorum Regularium Lateranensium „Beati seu Sancti” nuncupati (1433-1489). Positio super cultu ab
immemorabili praestito ex officio concinnata, Romae 1989, tab. XIV.
11

15

ponownie pojawił się w urzędzie miasta reprezentując klasztor w sprawie zapisu na domu po
Albercie sukienniku, który nabyła Anna Kretkowa16 Czwarta to bardzo krótki wpis w
nekrologu klasztornym o jego śmierci, która nastąpiła 3 maja 1489 roku: „Obyt d[omi]n[u]s
Stanislaus Subprior de domo nostra” [zmarł ksiądz Stanisław podprzeor z naszego domu], do
ktorej w XVII wieku dodano: „Beatus miraculis clarens” [Błogosławiony, z cudów sławny]17.
Piąta to także niewiele wnosząca, bo zawierająca jedynie imię i urząd adnotacja obituarzowa,
zamieszczona w protokole kapituły konwentualnej z 10 stycznia 1500 roku: „Obyt
d[omi]n[u]s Sta[nislau]s suprior” [zmarł ksiądz Stanisław podprzeor]18. Szósta, poczyniona
najpóźniej w 1507 roku, pochodzi z nekrologu klasztoru kraśnickiego: „Obitus fr[atr]um
defu[n]ctoru[m] ex domo corp[ori]s x[ris]ti in Casimiria: D[omi]n[u]s Salomon prior,
D[omi]n[u]s Augustinus, dom[i]n[u]s Thomas, d[omi]n[u]s Stanislaus clarens miraculis […]”
[Zgon braci z domu Bożego Ciała na Kazimierzu: ks. Salomon przeor, ks. Augustyn, ks.
Tomasz, ks. Stanisław sławny z cudów]19. I jako ostatnią, czyli siódmą, możemy przyjąć
napis z płyty sarkofagu [epitaphium] wzniesionego po pierwszym otwarciu grobu, które miało
miejsce ok. 1500 roku. Napis „ex antiquo et obliterato charactere” odczytał i zacytował jako
pierwszy ks. Marcin Baroniusz w 1609 roku, a brzmiał on następująco: „Hoc conclusa iacent
Divi Patris ossa sepulchro: Stanislai, hac Casimiria de gente creati, Cuius extet meriti miranda
cerne trophea” [W tym oto grobie zamkniete spoczywają kości bożego ojca Stanisława, tu z
ludu Kazimierza pochodzącego, którego zasługi przedziwne z pokorym uniżeniem
podziwiaj]20.
Odrębnym źródłem, co już nadmieniłem, bez wątpienia cennym, ale mało użytecznym
dla kwerendy chronologiczno-biograficznej Stanisława Kazimierczyka są łaski [miracula], w
liczbie 176, uzyskane przy jego grobie „quasi in revolutione primi anni ab obitu” [tylko w
ciągu pierwszego roku od śmierci], czyli od połowy mniej więcej maja 1489 do lipca 1490
16

„Dominus Stanislaus Canonicus regularis a corpore christi veniens a toto conventu eiusdem recognovit, quai
Domina Anna Kretkowa satisfecit pro testamento quod olim Albertus Sutor fecerat super domo sua quam
Kretkowa emerat”. Zob. APK, K 7, s. 81; Congregatio de Causis Sanctorum. Officium Historicum. Cracovien.
Confirmationis cultus Servi Dei Stanislai Casimiritani sacerdotis professi Ordinis Canonicorum Regularium
Lateranensium „Beati seu Sancti” nuncupati (1433-1489). Positio super cultu ab immemorabili praestito ex
officio concinnata, Romae 1989, tab. XIV. Anna Kretkowa żyła jeszcze w 1499 r., a w 1489 roku została
uzdrowiona przy grobie Błogosławionego: “Anna, relicta Krettek de Casimiria, cum magnum dolorem capitis,
colli et brachii passa fuit; vovit se apud sepulchrum pii P[atris] Stanislai cum Missa et lumine: et statim sanata
est” (cud 73).
17
APK, rkps sygn. K 888, l. 123.
18
APK, rkps sygn. K 888, s. 267.
19
BGUMCS, ms III 600, s. 74.
20
M. Baronius, Vita, s. 7; K. Łoniewski, Żywot, jw.; S. Ranatowicz, Jasna pochodnia, jw.; Acta Sanctorum, Mai
I, ed. 2 [1680], ss. 26-38.
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roku, a spisane przez ówczesnego kustosza zakrystii kościoła Bożego Ciała [ks. Grzegorz
Scholtis]. Księga, podobnie jak wiele innych średniowiecznych materiałów i kodeksów
przechowywanych w archiwum oraz w bibliotece, zaginęła w czasie potopu (1655-1657), gdy
klasztor był okupowany przez wojska szwedzkie z królem Karolem Gustawem na czele. Dużo
wcześniej na szczęście, bo w 1616 roku, została jednak skopiowana „de verbo ad verbum”
przez ks. Krzysztofa Łoniewskiego i przekazana jezuicie Fryderykowi Szembekowi, który
kopię przesłał Bollandystom, a ci załączyli ją w całości do publikowanego w 1680 roku w
Acta Sanctorum żywota Błogosławionego w redakcji ks. Marcina Baroniusza21. W 1989 roku
cuda przedrukowano w positio super cultu, przygotowanej do procesu beatyfikacji przez
officium historicum watykańskiej Kongregacji ds. Świętych22, a w 1993 roku ks. prof. Stefan
Ryłko wydał je w tłumaczeniu polskim23. Spisane miracula są niezwykle wartościowym
materiałem do dziejów życia codziennego, do dziejów kultury religijnej, mentalności
miejskiej, stanu sanitarnego, metod leczenia, rzemiosła, komunikacji społecznej, sztuki i
innych w aglomeracji krakowskiej. Nic ważnego natomiast, poza wskazówkami co do daty
rocznej zgonu [1489], nie wnoszą do chronologii życia Błogosławionego.
W 1544 roku, czyli 55 lat po śmierci Błogosławionego, wspomniał o nim Jan z
Trzciany [Arundinensis, ok. 1510-1567], wybitny profesor Uniwersytetu Krakowskiego oraz
notariusz publiczny apostolica et imperiali auctoritate, w spisanej wówczas biografii innego
świątobliwego przedstawiciela krakowskiego foelicis saeculi – Michała Giedroycia (ok. 14251485), kanonika regularnego przy kościele św. Marka w Krakowie, ale wzmianka nie
zawiera, niestety, żadnych danych biograficznych24.

21

Sporzadzoną kopię opatrzył ks. Łoniewski następującą adnotacją: „Haec omnia miracula quasi in revolutione
primi anni ab obitu piissimi P[atris] Stanislai Casimiriae Canonici Regularis in ecclesia Corporis Christi acta,
annotata per quemdam Canonicum Religiosum eiusdem ecclesiae eodem anno, ad ea per Superiorem suum
destinatum an[no] MCCCCLXXXIX, in scriniis eiusdem ecclesiae fideliter asservantur, ex quibus haec de verbo
ad verbum extracta per me indignum Religiosum eiusdem Canoniae Christophorum Łoniewsky ad postulata
religiosissimi P[atris] Friderici Szembek, Societatis Jesu ad ecclesiam S[anctae] Barbarae, Cracoviae an[no]
MDCXVI”. Zob. Acta Sanctorum, Mai I, s. 38; Congregatio de Causis Sanctorum. Officium Historicum 186.
Cracovien. Confirmationis cultus Servi Dei Stanisłai Casimiritani, sacerdotis professi Ordinis Canonicorum
Regularium Lateranensium <beati seu sancti> nuncupati (1489-1489). Positio super cultu ad immemorabili
praestito ex officio concinnata, s. 74.
22
Congregatio de Causis Sanctorum. Officium Historicum 186. Cracovien. Confirmationis cultus Servi Dei
Stanisłai Casimiritani, sacerdotis professi Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium <beati seu sancti>
nuncupati (1489-1489). Positio super cultu ad immemorabili praestito ex officio concinnata, s. 38-74.
23
S. Ryłko, Pamiątka beatyfikacji bł. Stanisława Sołtysa zwanego Kazimierczykiem, kanonika regularnego
laterańskiego, Kraków 1993, s. 14-50.
24
Żywot wydał drukiem ks. Krzysztof Przeworski w 1605 roku pt. Vita beati Michaelis Ordinis S. Mariae de
Metro de Poenitentia Beatorum Martyrum, Kraków 1605.Zob. też. A. Bruździński, Michał Giedroyć, zwany
błogosławionym, na tle duchowości Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty, [w]: Foelix saeculum
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Dopiero w 1609 roku wspomniany już ks. Marcin Baroniusz napisał i wydał żywot
Kazimierczyka, w którym zawarł nieco, aczkolwiek bardzo ogólnych informacji o jego
rodzinie, studiach i pobycie w klasztorze25. Świadectwo to jest jednak o tyle ważne i cenne
dla nas, że nie będąc kanonikiem regularnym, musiał przed spisaniem i oddaniem do druku
swojej pracy przeprowadzić odpowiednią kwerendę, sięgnąć do źródeł, a bez wątpienia do
zredagowanych wcześniej żywotów. Parę lat później, tj. wczesną wiosną 1617 roku, żywot
Kazimierczyka „polskim językiem napisany dostateczniey y właśniej niżeli był przedtym po
łacinie” wydał drukiem wspomniany już ks. Krzysztof Łoniewski, kanonik regularny.
Publikacją swojej pracy odpowiadał ks. Baroniuszowi, który w wydanym żywocie
Błogosławionego „dopuścił się y w dniu śmierci jego, y w inszych rzeczach erroru”, a to
dlatego, jak tłumaczył później ks. Łoniewskiemu, że opowieść swoją oparł na żywocie, który
znalazł „u jakiegoś bogomyślnego Plebana, gdzieś pod Sendomierzem”, a który to żywot,
według domniemania ks. Łoniewskiego, pochodził z „kraśnickiego klasztoru”. Sam
Łoniewski swoje wywody oparł na dawnych zapisach, ale wykorzystał też żywą jeszcze w
mieście i w klasztorze tradycję. W mieście, co poświadczają metryki parafii Bożego Ciała
spisywane od 26 lipca 1578 roku oraz księga bracka spisywana od 1551 roku, było jeszcze
wielu Lexów26, Foxów27, Niedzielów28, Muchów29, Szołthiszowiczów30, Pukalów31,
Cracoviae – krakowscy święci XV wieku, red. K. Panuś i K.R. Prokop, Kraków 1998, s. 113-114; Serce z
krzyżem. Bł. Michał Giedroyć (1425-1485). Materiały z obchodów jubileuszu pięćsetlecia śmierci
Błogosławionego, wyd. W. Świerzawski, Kraków 1988.
25
M. Baronius, Vita, passim. Dedykację ukończył we wrzesniu 1609 r. Żywot powstał jako votum za
uzdrowienie w 1605 roku.
26
Lexowie należeli do rodzin osiadłych w Kazimierzu już w XIV wieku. Jako matka chrzestna dość często
pojawia się w księdze metryk Barbara Lexowa. Lexowa należała także do Bractwa Najświętszego Sakramentu.
W 1551 r. Maciej Lex był członkiem bractwa Najświętszego Sakramentu.
27
Foxowie należeli do rodzin osiadłych w Kazimierzu już w XIV wieku. W 1551 r. Stanisław Fox, rajca
Kazimierza, oraz Anna Foxowa, wdowa, należeli do bractwa Najświętszego Sakramentu. Najwybitnieszym
przedstawicielem ich rodu był Jan Fox, prawnik, syn Joachima i Katarzyny, ur. w 1566 r. w Kazimierzu i tu
zmarly 21.II.1636 r. Uczeń szkoły parafialnej przy kościele Bożego Ciała, graduat Uniwersytetu Krakowskiego,
a od 1590 r. jego profesor. Kanonik i prałat kapituły krakowskiej, sekretarz królewski, tłumacz i wydawca dzieł
o charakterze kanoniczno-teologicznym. Przyjaźnił się z prepozytem klasztoru kanoników regularnych –
Marcinem Kłoczyńskim. Swój księgozbiór zapisał kanonikom regularnym. Pochowany w podziemiach kościoła
Bożego Ciała. W księdze metryk występuje też Mikołaj Fox z zoną Katarzyną ora synem Mikołajem.
28
Niedzielowie (Zontagowie) wymieniani są w księgach miejskich już na przełomie XIV/XV wieku. Dość
często byli rajcami i ławnikami w Kazimierzu. Małgorzta, wdowa po Ambrożym Zontagu, Anna i Jan
Zontagowie, Grzegorz Zontag z córką Zofią i wnukiem Stanisławem zostali wymienieni w najstarszej księdze
cudów przy grobie Kazimierczyka. Z Niedzielów wywodził się ks. Stanisław Niedziela. Do klasztoru kanoników
regularnych wstąpił ok. 1526 r., a w latach 1544-1582 był jego prepozytem. W księdze metryk występują: Jan
Niedziela, ławnik, z żoną Reginą, oraz Anna Niedzielina.
29
Obecność rodziny Muchów w Kazimierzu poświadczają księgi miejskie już w pierwszym ćwierćwieczu XV
wieku. Byli rajcami i ławnikami. Metryki chrztów wymieniają Jerzego Mucha (1585), a księga bractwa
Najświętszego Sakramentu Jana Muchę, kowala, z zoną Anną (ok. 1585).
30
Z rodu tego pochodził Błogoslawiony. Metryki parafialne z lat 1578-1616 wymienają: Reginę Sołthyssową
(1578), Mikołaja Szolthysza z żoną Katarzyną (1584), Tomasza Szolthiszowicza z żoną Agnieszką oraz synem
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Wolnych32 i innych, których dziadowie bez wątpienia stykali się z Błogosławionym; żyli
także wnukowie owych 176 uzdrowionych przy jego grobie w 1489 i 1490 roku33. W
klasztorze zastał ks. Łoniewski ks. Pawła Łyczko [Liconius], który do klasztoru wstąpił ok.
1560 roku. Ks. Łyczko należał do najbliższych współpracowników prepozyta Stanisława
Niedzieli (ok. 1500-1582), którego rodzice znali zarówno Błogosławionego, jak i jego
rodzinę. Nie sposób nie przyjąć, że w klasztorze w czasie współnych rekreacji, zwłaszcza w
1609 roku, gdy ukazał się żywot Błogosławionego w redakcji ks. Marcina Baroniusza
zawierający errory [błędy], nie przywoływano tego, co o nim przekazywali starsi. Ustaleń
biograficznych w żywocie napisanym przez ks. Łoniewskiego jest więc nieco więcej, ale
mimo wszystko ich szczegółowe zestawienie nie daje wystarczająco jasnego obrazu zarówno
całości, jak też ciągłości chronologicznej życia Błogosławionego34.
Według tychże biografów – ks. Baroniusza i ks. Łoniewskiego – którzy wywody
swoje oparli między innymi na żywotach wcześniejszych, zredagowanych przez kanoników
„cum eo viventes” [z nim żyjących]35, a które nie dotrwały do naszych czasów,
Błogosławiony urodził się w Kazimierzu w święto przeniesienia ciała św. Stanisława,
Jakubem (1586, 1588), Alberta Szołthissa z zoną Reginą oraz synem Janem (1606), Reginę Sołthissową de
Psirinek (1607), Bartłomieja Szołtiszowicza z żoną Dorota i córką Reginą (1612), Antoniego Szołtissa z żoną
Zuzanną (1614), Annę Sołtysową (1615), Adama Sołthischa z synem Michałem (1616).
31
Pukalowie, których obecnośc w Kazimierzu poświadczona jest od przełomu XV/XVI wieku byłi rajcami.
Metryki chrztów wymieniają: Stanisława Pukala, rajcę i burmistraza (1579), Andrzeja Pukala, również rajcę, z
żoną Reginą oraz synem Pawłem (1584, 1616). Paweł, ur. 15.VI.1584 r. był kanonikiem regularnym. Do
klasztoru wstąpił w 1605 r. Zmarł 13.I.1631 r. w Bychowie. Stanisław i Andrzej Pukalowie należeli do bractwa
Najświętszego Sakramentu.
32
Maciej Wolny, dziadek późniejszego prepozyta klasztoru Jacka Liberiusza [Wolnego] należał do bractwa
Najświętszego Sakramentu (1582).
33
Katarzyna Bartoszowa żyła jeszcze w 1498 r.; Jan Zontag w 1502 r.; Katarzyna Krowina i Jakub Niger w 1504
r.; Stanisław Schordyl i Piotr Turek w 1505 r.; Jan Boner z Krakowa zmarł dopiero 15.XII.1523 r.
34
K. Łoniewski, Żywot, passim. Dedykację ukończył „w wigilię S. Epiphaniey abo w dzień szczodrego
Chrystusowego wieczoru Roku 1617”.
35
„Patres cum eo viventes late scribebant et scripta manuum eorum inveniri poterunt intra timoratos plebanos
circa Sącz et Sandomierz et in aliis monasteriis, quae Patres nostri adhuc fusius dabant”. Zob. Acta Sanctorum,
Mai I, s. 38. Istnienie wcześniejszych żywotów potwierdza też sam ks. Łoniewski, gdy pisze: „Służbę potoczną
około drew, misek y konewek, płókania y umiatania, nóg umywania, y gościom wycierania szat a naywięcey
służbę około ołtarza Bożego anielska jako cukrował człowiek się tego naczytać nie może”. (Żywot, s. 8. 67).
Jednym z takich dzieł były Apparicye Błogosławionego. W 1616 roku znajdowały się jeszcze w archiwum
klasztornym. Przywołuje je ks. Krzysztof Łoniewski w żywocie. Domniemuję, że Apparicye były tym samym
dziełkiem, które innym razem ks. Łoniewski przywołał pod tytułem Raptus. (Żywot, s. 4; Congregatio de Causis
Sanctorum Prot. 1597. Cracovien. Canonizationis Servi Dei Stanislai Casimiritani, s. 11). Pełniejszy tytuł dziełka
brzmiał najprawdopodobniej Raptus in spiritu [Uniesiony/Porwany w duchu], a pod nim zamieszczono opis
stanów mistycznch Błogosławionego, w których oglądał Chrystusa, Matkę Bożą i św. Stanisława Biskupa.
Sformułowanie podobne: „rapta in spiritu” występuje w spisie łask uzyskanych przy jego grobie w latach 14891490, a odnosi się do wizji uzdrowionej przez niego zakonnicy franciszkańskiej Barbary. (Congregatio de Causis
Sanctorum Prot. 1597. Cracovien. Canonizationis Servi Dei Stanislai Casimiritani, s. 51 n. 67). Inne dzieło w
formie pieśni znajdowało się we wspomnianej księdze łask, aczkolwiek nie zamieszczo go w Acta Sanctorum,
gdyż ze względu na styl Bollandystom wydało się „indignum quod locum habeat in hoc Opere”. Zob.
Congregatio de Causis Sanctorum Prot. 1597. Cracovien. Canonizationis Servi Dei Stanislai Casimiritani, s. 11.
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Biskupa i Meczennika, ze Skałki na Wawel, które w średniowiecznym Krakowie obchodzono
ze sporą okazałością 27 września36. Dlatego też na chrzcie nadano mu imię Stanisław, które
zresztą na Kazimierzu nie należało do rzadkości37. Informacja ta, w moim przekonaniu, nie
rozmija się z prawdą historyczną. Wszak jeszcze w XVI wieku na Kazimierzu wcale
nierzadkie były przypadki wiązania imienia chrzczonego dziecka z imieniem świętego
wspominanego w tym dniu w liturgii Kościoła. Potwierdza to analiza zachowanej księgi
chrztów parafii Bożego Ciała z lat 1578-1616, aczkolwiek tu przytoczę jedynie kilka
przykładów zaczerpniętych z ostatnich jej kart. Syn Grzegorza i Zofii Witelskich chrzczony 4
marca 1615 roku otrzymał imię Kazimierz38; syn Tomasza i Agnieszki Kopczyków chrzczony
w tym samym dniu otrzymał również imię Kazimierz39; syn Jana i Anny Kardzińskich
chrzczony 20 grudnia 1615 roku otrzymał imię Tomasz40; syn Bartłomieja i Jadwigi
Wiejskich chrzczony w tym samym dniu otrzymał również imię Tomasz; syn Wawrzyńca i
Katarzyny Sowów chrzczony 20 stycznia 1616 roku otrzymał imię Sebastian41; córka
Stanisława i Zofii Burych chrzczona 21 stycznia 1616 roku otrzymała imię Agnieszka; syn
Jerzego i Anny Strojnowiczów chrzczony 25 stycznia 1616 roku otrzymał imię Paweł; syn
Krzysztofa i Anny Pomorskich chrzczony 26 września 1616 roku otrzymał imię Stanisław42;
syn Wawrzyńca i Reginy Jakubowiczów chrzczony 26 października 1616 roku otrzymał imię
Szymon43. Nie rozminął się z prawdą ks. Łoniewski, bo ks. Baroniusz w ogóle pominął tę
sprawę, także wtedy, gdy narodziny Błogosławionego wyznaczał na rok 143344. Wprawdzie
pod wizerunkiem Błogosławionego zamieszczonym w księdzie ślubów zakonnych, założonej
36
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w styczniu 1674 roku, napisano, że przeżył 67 lat, czyli urodziłby się w 1422 roku45. Na rok
1422/1423 próbował przesunąć datę jego urodzenia także ks. Józef Augustyn Błachut,
kanonik regularny, niezwykły promotor jego kultu i autor kilku biografii, a to w związku z
informacją w metryce uniwersyteckiej o immatrykulacji w semestrze zimowym 1441 roku na
Wydziale Artium Stanisława, syna Macieja z Kazimierza46. Jednakże w świetle zebranych
informacji na temat rodziców, o czym będzie mowa niżej, data ta jest nie do przyjęcia.
Twierdzą zgodnie pierwsi dwaj biografowie, że Stanisław został ochrzczony w kościele
Bożego Ciała47. Wspomniana już księga chrztów tejże parafii z ostatniej ćwierci XVI wieku i
początku wieku XVII wskazuje, że chrzty dzieci odbywały się jeszcze tego samego dnia, w
którym przyszły na świat, na drugi dzień (najczęściej), a najpóźniej 3 dni po urodzeniu. Nie
sposób nie przyjąć, że analogicznie było w XV wieku, zwłaszcza że był to wiek niezwykłej
żarliwości religijnej i zdyscyplinowanej pobożności48. Jeśli więc Stanisław nie został
ochrzczony już 27 września, to musiało to nastąpić nazajutrz, a w ostateczności dwa dni
później.
Według biografów rodzicami Błogosławionego byli Jadwiga i Maciej Scholtisowie,
mieszczanie Kazimierza, których w XV wieku pisano również Scholcze49, Soltissek50,
Schultis51 oraz Scholtz52, zaś w wieku XVII Szoltisz53, Szolthysz54, Soltys55, Szoltys56,

45

“Beatus Stanislaus Casimiritanus Polonus S[anctae] T[heologiae] Bacc[alaureus] Ecclesiae S[acratis]s[i]mi
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Sołtisevius57 i Szołtyszewic58. Ojciec był z zawodu tkaczem sukien (textoriae artis professo),
a jednocześnie udzielał się w mieście jako ławnik (scabinus) i rajca (consul)59. Przekaz ten
znajduje potwierdzenie w księdze ławniczej Kazimierza z lat 1407-1427, która Macieja
Scholtissa, jako jedynego o tym imieniu i nazwisku tkacza sukien (textor - 1417, plocenni
tkacz - 1421) a zarazem ławnika i rajcę, wymienia blisko 40 razy60. Z tejże księgi wiemy
także, że Maciej osiadł w Kazimierzu w połowie 1417 roku, zaś przybył tu z Krakowa. Do
Krakowa natomiast przybył z Dolnego Śląska, a konkretnie z Namysłowa lub jego okolic61.
W każdym razie 1 lipca 1417 roku kupił posiadłość i warsztat sukienniczy w pobliżu murów
miejskich od Katarzyny, żony Mikołaja Śliwosza, córki Małgorzaty i Wawrzyńca
Czipserów62. Ławnikiem został 23 stycznia 1419 roku63. W czerwcu 1420 roku powiększył
swoją posiadłość w mieście o dom i plac nabyty od Katarzyny Szaphar, a w sierpniu tegoż
roku o dom i warsztat nabyty od Bartłomieja tkacza64. Z dokumentu wystawionego 7 marca
1446 roku przez kanonika Rafała ze Skawiny, oficjała krakowskiego, dla klasztoru paulinów
na Skałce wiadomo, że miał także spory ogród i dom na Blechu za murami miasta nad Wisłą,
który jeszcze za życia sprzedał Wojciechowi z Folwarków65. Jego sąsiadami byli: Mikołaj
Newmarkt, Jan Szaphar, Szymon Wost oraz Piotr Thil. W 1423 roku, wraz z kilkoma innymi
osobami z Kazimierza, udawał się z pielgrzymką do Rzymu. Dlatego 5 kwietnia tegoż roku
wpisał do księgi ławniczej swój testament, na wypadek, gdyby śmierć zaskoczyła go na
szlaku pielgrzymim. Wykonawcami testamentu ustanowił: Andrzeja Walacha, Jana Kocha i
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Jana z Nysy, natomiast tutorem rodziny swojego brata Jakuba66. Pielgrzymkę, która trwała
sześć miesięcy, jak się wydaje, odbył, a w każdym razie jego nazwisko pojawiło się ponownie
w aktach miejskich dopiero 4 października67. Pod datą 8 kwietnia 1426 roku wymieniony
został po raz pierwszy jako rajca68. W tym też dniu sprzedał dom w rynku (in Circulo Maiori)
Agnieszce Mika69. Ostatni raz w dokumentach został wymieniony 8 czerwca 1435 roku70.
Kiedy zmarł, nie wiadomo. Dokument z 7 marca 1446 roku pozwala jedynie domniemywać,
że miało to miejsce przed 1443 rokiem. Maciej był dwa razy żonaty. Pierwszą jego żoną była
Dorota, którą akta wymieniają z imienia po raz pierwszy 26 sierpnia 1420 roku71, natomiast
ostatni raz 22 lutego 1423 roku72. Z pierwszego małżeństwa, co nadmienił w testamencie
sporządzonym przed planowaną pielgrzymką do Rzymu, miał przynajmniej dwoje dzieci –
Franciszka i Agnieszkę73. Drugą jego żoną była Jadwiga, z której urodził mu się syn
Stanisław. Biografowie nadmieniają, że Stanisław był nie tylko jedynym dzieckiem z tego
związku, ale też dość długo oczekiwanym74. Sugeruje to wyraźnie, że pierwsza żona Macieja,
Dorota, musiała umrzeć niebawem po 1423 roku, a z Jadwigą ożenił się przed 1430 rokiem.
Księga ławnicza Kazimierza pod datą 21 października 1426 roku wymienia wprawdzie
Jadwigę, żonę Macieja, ale nie wiadomo czy chodziło o Macieja Scholtisa75. Jeśli jednak
chodziło o matkę naszego Błogosławionego, to jej ślub z Maciejem musiał się odbyć niedługo
przedtem. Sprawne wykonywanie zawodu oraz zajmowane urzędy w mieście, w tym dość
częste przewodniczenie posiedzeniom sądu, zdają się wskazywać, że ojciec Błogosławionego
dobrze orientował się w prawie, posiadał umiejętność pisania oraz sztukę rachowania, znał
język niemiecki i polski. Był też w miarę zamożny. Dowodzi tego sam testament, a także fakt,
że obracał się wśród ludzi najbogatszych wówczas w mieście, jak Mikołaj Hoffman
[Offman], Mikołaj Brenner, Jan Sindrani, Wawrzyniec Czipser, Andrzej Walach czy Maciej
Zeidelip. Mikołaj Hoffman był witrykiem kościoła Bożego Ciała, a na przełomie 1421/1422
ufundował jeden z ołtarzy do urządzanego na nowo prezbiterium76. Jako rzemieślnik Maciej
Scholtis należał do cechu sukienników, który to cech w XIV i w pierwszej połowie XV wieku
66

Tamże, n. 2625, s. 339-340.
Tamże, s. 353.
68
Tamże, n. 3090, s. 408.
69
Tamże.
70
Zbiór Dokumentów Zakonu OO. Paulinów w Polsce, t. 1 (1328-1464), s. 198.
71
Księga ławnicza kazimierska 1407-1427, n. 2299, s. 276.
72
Tamże, n. 2625, s. 339-340.
73
Tamże.
74
K. Łoniewski, Żywot, s. 1.
75
Księga ławnicza kazimierska 1407-1427, n. 3147, s. 414.
76
K. Łatak, Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku, Ełk 1999, s. 106.
67

23

był najsilniejszy w mieście77. Na Kazimierzu miał Maciej swojego brata – Jakuba Scholtissa,
który mieszkał przy ulicy Krakowskiej78. W księgach miejskich kazimierskich Jakub Scholtis
został wymieniony po raz pierwszy 22 lutego 1423 roku, a od 18 lutego 1426 roku był tu
ławnikiem i rajcą. Ostatnia wzmianka o nim pochodzi z 17 czerwca 1454 roku79. Nie udało
się natomiast ustalić czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu, był z Maciejem i Jakubem
spokrewniony Andrzej Scholtis, już w 1435 roku rajca80, a w 1445 roku burmistrz miasta81.
Kiedy rodził się Błogosławiony miasto Kazimierz, podobnie jak i Kraków, miało ludność
mieszaną, polsko-niemiecką. Ks. Stefan Ranatowicz, kronikarz klasztoru kanoników
regularnych, zapisał w swojej kronice, że jeszcze w czasach prepozyta Grzegorza Polaka,
czyli w latach 1428-1439, „Casimiria erat referta Germanis et Almanis”82. Rodzina
Scholtisów, w moim przekonaniu, należała do tejże nacji, która stanowiła większość
patrycjatu miejskiego83. Ojciec obumarł Stanisława wcześnie, a na pewno przed osiągnięciem
przez niego dziesiątego roku życia. Nie wiadomo jak po śmierci ojca ułożyły się stosunki
matki ze stryjem Jakubem. Nie wiadomo też, czy on sam utrzymywał kontakty z przyrodnim
rodzeństwem. Wszak rodzina nie wyprowadziła się z Kazimierza, ani nie wymarła w XV
wieku. W 1471 roku na urzędzie rajcy był tu Jan Scholtis84; w 1482 roku w księgach
miejskich odnotowano rzeźnika Wawrzyńca Scholtisa z żoną Dorotą85; w 1519 roku sąd
miejski zajmował się sprawą Alberta Szolthysza, który przed śmiercią zapisał dwie krowy
paulinom na Skałce86; w 1550 roku Stanisław Szołtisz był starszym cechu piekarzy87.
Scholtisowie pojawili się także w księdze łask uzyskanych przy grobie Kazimierczyka,
spisanej w latach 1489-1490. Jesienią 1489 roku za jego przyczyną odzyskali zdrowie: Jakub,
służący Wawrzyńca Scholtza, oraz Jan Scholtis, zwany również Rotgerber88.
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Rodzina była bez wątpienia pobożna, związana z parafią, co zresztą w tamtych
czasach nie należało do zjawisk odosobnionych. W jesieni średniowiecza religia towarzyszyła
wszystkim poczynaniom człowieczym, rytm dzienny, tygodniowy i roczny życia
podporządkowany był kalendarzowi kościelnemu, a ludzie traktowali bardzo poważnie swoje
kontakty z Opatrznością. Z religii czerpano recepty na wszystkie dolegliwości, ona też
wskazywała drogi wyjścia z jak najbardziej przyziemnych kłopotów89. W sporządzonym w
1423 roku testamencie dysponował Maciej, że w razie jego śmierci, gdyby zabrakło także
jego żony i dzieci, cały majątek ma być podzielony na trzy części, z których dwie części
miały przypaść jego krewnym, zaś część trzecia kościołowi Bożego Ciała90. Zarówno matka,
jak i ojciec Błogosławionego należeli do Bractwa Najświętszego Sakramentu. Bractwo to
jeszcze w XVI wieku nazywano przecież radzieckim; jego zarząd i główny trzon stanowili
zawsze rajcy z ławnikami i ich rodziny91.
Pierwociny nauk miał Kazimierczyk pobierać w szkole przy parafii Bożego Ciała92.
Szkoła przy parafii zaczęła funkcjonować już w XIV wieku, a w każdym razie najstarsza
wzmianka o niej pochodzi z 1369 roku. W XV wieku nauka w szkole trwała od trzech do
pięciu lat. Jej program był taki sam jak w szkołach stołecznych – katedralnej i mariackiej,
opierał się na elementach trivium i quadrivium. Przyjmowano do niej uczniów w różnym
wieku. Uzdrowiony przy grobie Błogosławionego syn Przytułowiczów „do szkoły fary
Bożego Ciała chodzący” miał 8 lat, ale syn Alberta Ziętarskiego do szkoły zaczął uczęszczać
dopiero w dwunastym roku życia93. Przyjmuję zatem, że Kazimierczyk zaczął naukę w szkole
parafii Bożego Ciała nie wcześniej niż w 1440/1441 i nie później niż w 1444/1445 roku.
Szkołą kierował wówczas Marcin z Wielunia94.
Mając za sobą naukę w szkole parafialnej, twierdzą biografowie, zapisał się Stanisław
na Wydział Artium Uniwersytetu Krakowskiego. Nie wiadomo jednak kiedy to nastąpiło. W
semestrze zimowym 1441 roku, co już nadmieniłem, na Wydziale Artium immatrukulował się
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co prawda Stanisław, syn Macieja z Kazimierza, uiszczając za naukę 6 groszy95, ale nie
wydaje się, by chodziło tu o Błogosławionego, który wówczas liczył dopiero osiem lat. W
latach 1445-1460 studia na Akademii rozpoczęło dziesięciu studentów z Kazimierza,
jednakże żadnego z nich nie można identyfikować z przyszłym Błogosławionym96. Owszem,
pewna, aczkolwiek daleko posunięta nadzieja tkwi w interpretacji zapisu o Jakubie, synu
Macieja z Kazimierza, który studia na Wydziale Artium rozpoczął w semestrze letnim 1456
roku, wpłacając za naukę dwa grosze97. Wiemy, że stryjem Stanisława był Jakub Scholtis,
dość bogaty i wpływowy rajca kazimierski, zmarły najwcześniej jesienią 1454 roku.
Gdybyśmy przyjęli, że po śmierci ojca Stanisław z matką znaleźli się pod jego opieką, to
wówczas można by domniemywać pomyłkę pisarza dokonującego wpisu do metryki, który
nie do końca zrozumiał lub niefrasobliwie odnotował informację podaną przez studenta, a
mianowicie, że pochodzi z Kazimierza, jest synem Macieja, zaś mieszka u Jakuba. Pomyłki,
tego rodzaju i inne, co sygnalizują autorzy najnowszego wydania metryki uniwersyteckiej, nie
należały wcale do rzadkości98. Podkreślam jednak, że jest to tylko domniemanie oparte
wyłącznie na intuicji. Bo równie dobrze można przyjąć, że Stanisława nie wpisano w ogóle
do metryki, co także nie należało do odosobnionych przypadków99. Studia, jeśli przyjmiemy
identyfikację dokonaną przez XVII-wiecznego skrybę, zwieńczył bakalaureatem artium w
lutym 1461 roku, gdy rektorem uczelni był magister Mikołaj Bylina z Leszczyn a dziekanem
Wydziału Artium magister Stanisław z Zawady100. Ks. Baroniusz nie wspomina wprawdzie o
jego stopniach naukowych, ale mówi o nich ks. Krzysztof Łoniewski, a za nim ks. Stefan
Ranatowicz101. Ten ostatni uzyskanie przez Kazimierczyka bakalaureatu artium datował na
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1456 rok102. W tradycji klasztornej, którą przejął ks. Łoniewski, przetrwała pamięć o tym, że
miał również magisterium artium i bakalaureat teologii103. Promowani do stopnia magistra
artium oraz bakałarza teologii musieli przeprowadzić pewną ilość ćwiczeń, a także
uczestniczyć w dysputach. Stąd powtarzane później przez biografów, zwłaszcza zakonnych,
przekonanie, że był wykładowcą i profesorem Uniwersytetu104. Stopień akademicki posiadał
Kazimierczyk na pewno, gdyż był kaznodzieją oraz lektorem w studium klasztornym, a tych
urzędów nawet w II połowie XVI wieku, gdy ostygła nieco dyscyplina życia zakonnego, nie
powierzano zakonnikom nieposiadającym przynajmniej bakalaureatu artium105. Czy jednak
studiował na Wydziale Teologii i czy uzyskał bakalaureat tychże nauk, nie jesteśmy w stanie
dowieść. Jedno wszak nie ulega wątpliwości, że w zachowanym wykazie promocji
bakalarskich na Wydziale Teologii Uniwersytetu Krakowskiego nie ma nikogo, kogo
możnaby z nim identyfikować106.
Biografowie dawni, poza ks. Baroniuszem, oraz współcześni utrzymują, że do zakonu
kanoników regularnych Stanisław wstąpił w 1456 roku za rządów prepozyta Gaspara
Polaka107. Pewne jednakże wątpliwości co do tej daty budzi fakt, że jego przynależności
zakonnej nie odnotowano w uniwersyteckiej księdze promocji w lutym 1461 roku, co
skrupulatnie czyniono w przypadku innych zakonników – cystersów, benedyktynów,
augustianów, franciszkanów, karmelitów, a nawet kanoników regularnych z wrocławskiego
opactwa Najświętszej Maryi Panny na Piasku108. Zestawienie wszystkich dostępnych zapisów
na ten temat sprzed konca XVII wieku zdaje się, niestety, potwierdzać te wątpliwości. Z
większości bowiem opowiadań dość jasno wynika, że Błogosławiony przekroczył progi furty
klasztornej dopiero po uzyskaniu stopni naukowych, czyli najwcześniej w 1461 roku. By nie
prowokować dalej, przytoczę samego ks. Stefana Ranatowicza: „Is postquam primam aetatem
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sub parentum oculis exegerat et iam capescendis literarum studiis idoneus videbatur, primo in
schola parochiae S[acrati]S[simi] Corporis Christi rudimenta grammatices edoctus, statim a
teneris annis specimen probitatis dabat; deinde annos plures adeptus studiis literarum aptos,
ad gremium Cracoviensis Academiae concessit, ubi studiorum curriculo confecto, ad omnem
vitae honestatem efformatus est; dumque bonae indolis, ac honestae frontis adolescens, inter
illustres pietate et eruditione viros quotidie versatur, mores eorum expressit, paucosque post
annos, eos non in studiis magis, quam pietate progressus fecit, ut aequales omnes scientia
superavit, et proinde primam Lauream in philosophia, brevi et secundam Magistri et
Doctoratus, et non dum vir Theologicas laureas meruerit: Baccalaureaus S[acrae] Theologiae
creatus. Post aliquot tempora exarsit in eo Religionis ardor, quare ad Caenobium
Canonicorum Regularium sub Divi Augustini habitu et Regula militantium, Casimiriae
concessit”109. Sprawa jest jasna, a mianowicie: Religionis ardor exarsit in eo post aliquot
tempora – pragnienie zakonu rozpaliło się w nim po jakimś czasie od promocji
uniwersyteckiej, a nie przed nią. Nie mógł to zatem być rok 1456, gdyż bakalaureat artium,
czyli pierwszy wówczas stopień akademicki uzyskał dopiero w lutym 1461 roku. W moim
przekonaniu w 1456 roku Stanisław rozpoczął dopiero studia na Uniwersytecie, co jak echo
przywołał ks. Ranatowicz, zaś do zakonu wstąpił najwcześniej latem 1461 roku, a najpóźniej
w 1464 roku. Nie burzy to tradycji klasztornej, która jeszcze w czasach ks. Ranatowicza była
żywa, że Błogosławiony „wstąpił y habit zakonny przyjął z ręki Wielebnego w Chrystusie
Pana X[iędza] Kaspra, czwartego od wprowadzenia tych zakonników, konwentu y kościoła
Bożego Ciała proboszcza”110, albowiem tenże prepozyt, rzeczywiście czwarty od fundacji
klasztoru, po 18 kwietnia 1464 roku rządy przekazał Jakubowi z Wadowic a zmarł w grudniu
1467 roku111.
Jeszcze na początku XVII wieku pamiętano w klasztorze, co zapisał ks. Łoniewski a
za nim powtórzył później ks. Ranatowicz, że po przywdzianiu habitu Stanisław był szybko
promowany do święceń112. Rzeczywiście, nie tylko w XV, ale także w XVI i jeszcze na
początku XVII wieku bywały przypadki, że kandydatów utytułowanych dopuszczano do
ślubów przed upływem pełnego roku nowicjatu i zaraz potem, w niewielkich odstępach czasu,
otrzymywali święcenia wyższe. Dla zilustrowania przytoczę tylko casus ks. Aleksandra
Wendrzyńskiego. Ten graduat Uniwersytetu Krakowskiego do klasztoru wstąpił latem 1595
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roku, nieco ponad pół roku później złożył już śluby, 9 marca 1596 roku otrzymał subdiakonat,
30 marca 1596 roku diakonat, a 13 kwietnia 1596 roku prezbiterat. Okres jego formacji
początkowej zamknął się, jak widać, w niecałym roku113. Tak też najprawdopodobniej
postąpiono w przypadku Stanisława Kazimierczyka.
Najstarsi jego znani żywotopisarze podali, że w zgromadzeniu zajmował urzędy
kaznodziei, spowiednika, lektora filozofii, magistra nowicjatu oraz podprzeora114. Wykaz
urzędów dowodzi, że cieszył się uznaniem kapituły, prepozyta Jakuba z Wadowic [14641495] oraz przeora Salomona [1472, 1484], zasłużonego skryptora w klasztorze. Ks.
Ranatowicz napisał, powtarzając za ks. Łoniewskim, że już w chwili, gdy przekraczał furtę
klasztorną „oycowie tegoż zakonu wiele sobie po nim obiecowali”115. Był bowiem dobrze
wykształcony, a nadto miał za sobą krótki pobyt w gronie Akademików i doświadczenie
pracy ze studentami.
Pierwszym jego urzędem była praedicatura, czyli obowiązki kaznodziei. W relacji do
innych funkcji kapłańskich statuty zakonne, a nade wszystko komentarz do nich,
kaznodziejstwu przypisywały wartość nadrzędną, określając je jako prawdziwą sztukę [ars
praedicandi], która wymagała niepoślednich kwalifikacji. Kaznodzieja kanonicki musiał być
mężem uczonym, biegłym w teologii i zdatnym w zakresie wymowy, co w praktyce łączyło
się z wymogiem posiadania wykształcenia uniwersyteckiego ze stopniami naukowymi.
Zestawienie pozyskanych na dzisiaj danych dowodzi, że kaznodzieje w klasztorze Bożego
Ciała posiadali najczęściej bakalaureat teologii albo magisterium sztuk wyzwolonych,
rzadziej tylko bakalaureat sztuk wyzwolonych. Ks. Wawrzyniec, wymieniony w 1457 roku
jako kaznodzieja polski, posiadał magisterium artium; ks. Marcin z Krakowa, zmarły 28
marca 1473 roku na urzędzie kaznodziei niemieckiego, stopnie naukowe przywiózł z Włoch,
gdzie w 1430 roku udał się „dla udoskonalenia wiedzy”; ks. Andrzej, kaznodzieja i przeor
zmarły 2 września 1527 roku, posiadał bakalaureat teologii; ks. Stanisław Niedziela,
kaznodzieja przynajmiej od 1535 roku, posiadał bakalaureat teologii; bakalaureat teologii
posiadał również ks. Jan Merito z Chęcin, kaznodzieja już w 1541 roku116. Kryteria
kanonickie co do sztuki przepowiadania pokrywały się zatem z oczekiwaniami kardynała
Zbigniewa Oleśnickiego, nakreślonymi w dokumencie z 7 lutego 1454 roku ustanawiającym
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urząd kaznodziei zwyczajnego w katedrze krakowskiej. Kapituła katedralna miała na ten
urząd wybierać i przedstawiać biskupowi do zatwierdzenia „virum idoneum, valentem et
expertum, magistrum in Theologia, aut doctorem in Iure Canonico, vel minus magistrum in
Artibus”, czyli męża zdatnego, poważanego oraz biegłego, mistrza nauk teologicznych,
doktora prawa kanonicznego, a przynajmniej magistra sztuk wyzwolonych117. W XV wieku w
kościele kanonickim głoszono kazania w dwóch językach – polskim i niemieckim118. W
oparciu o dostępne dzisiaj materiały źródłowe nie można ustalić w jakich latach
Błogosławiony pełnił obowiązki kaznodziei, ani też jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie
czy był kaznodzieją polskim, czy niemieckim. Wydaje się jednak, że urzędu tego nie objął
wcześniej niż w 1468 roku i nie później niż w 1473 roku. Tuż przed rokiem 1468 zmarło
bowiem w klasztorze dwóch kaznodziejów – ks. Zygmunt, kaznodzieja niemiecki, oraz ks.
Wawrzyniec, kaznodzieja polski – a w połowie 1468 roku kilku zakonników musiało
przenieść się do Kraśnika, gdzie Jan Tęczyński z Rabsztyna otworzył filię klasztoru
krakowskiego; w marcu 1473 roku zmarł natomiast kaznodzieja niemiecki – ks. Marcin z
Krakowa. Z urzędu Kazimierczyk został odwolany nie później niż w 1481 roku, gdyż w
styczniu 1482 roku z tytułem kaznodziei wystąpili już ks. Grzegorz Scholtis (niemiecki) oraz
ks. Jakub Zbignei (polski)119. Wychowany na Kazimierzu Błogosławiony musiał znać
zarówno język polski, jak i niemiecki. Zatem po śmierci ks. Wawrzyńca (ok. 1468) prepozyt
Jakub z Wadowic mógł go mianować kaznodzieją polskim, ale równie dobrze mógł mu zlecić
obowiązki kaznodziei niemieckiego po śmierci ks. Marcina z Krakowa (1473). Urząd
kaznodziei zajmowałby zatem nie krócej niż osiem i nie dłużej niż trzynascie lat. Jego
aktywość kaznodziejską dokumentowały sermonarze [zbiory napisanych kazań], które
przejrzał ks. Krzysztof Łoniewski, wypisując z nich kilka aforyzmów [sentencye] często
przywoływanych na ambonie przez Błogosławionego120. Ile owych sermonarzy było, nie
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wiadomo. Liczba mnoga użyta przez ks. Łoniewskiego może być przyjęta jako forma
językowa obrazująca zjawisko, ale równie dobrze może wskazywać, że kodeksy były co
najmniej dwa. Osobiście przyjmuję, że na początku XVII wieku w bibliotece klasztornej
znajdowały się jeszcze trzy sermonarze, które identyfikowano jako dzieła Kazimierczyka.
Domniemanie to opieram na kompozycji figury nagrobnej Błogosławionego, wykonanej ok.
1630 roku na zlecenie prepozyta Marcina Kłoczyńskiego. Figura ta, do ok. 1780 roku zdobiła
ołtarz z jego relikwiami, dzisiaj zdobi wnękę południowej ściany absydy kościelnej. W moim
przekonaniu wykonujący ją artysta nieprzypadkowo głowę konającego Kazimierczyka złożył
na trzech księgach. Owe trzy księgi, jak ośmielam się sądzić, obrazują najpierw i
niezaprzeczalnie uczoność Błogosławionego [wyrażano ją zawsze poprzez atrybut księgi], ale
równocześnie dokumentują stan faktyczny jego dorobku pisarskiego

w zakresie

kaznodziejskim, który w tym czasie ozdabiał jeszcze księgozbiór klasztorny. Kiedy owe
kodeksy [sermonarze] wybyły z klasztornej biblioteki, nie udało się ustalić. W każdym razie
jeden z nich, liczący 246 kart i opisany jako Postilla beati Stanislai Casimiritani canonici ad
Ecclesiam sanctissimi corporis Christi penes Cracoviam znajdował się najpierw w zbiorach
Branickich w Wilanowie, w 1932 roku został przekazany do Biblioteki Narodowej w
Warszawie, a w 1944 roku spłonął wraz z biblioteką121.
Drugim urzędem, który Stanisław dzierżył w konwencie był urząd lektora filozofii i
teologii122. Większość przyjmowanych w XV wieku przez kanoników kandydatów miało za
sobą krótszy lub dłuższy pobyt na uniwersytecie. Nie oznacza to jednak, że po przekroczeniu
furty klasztornej ich formacja ograniczała się do poznania teologii życia zakonnego, zasad
bycia we wspólnocie i przygotowania się do ślubow. W programie formacji nowicjackiej były
też wykłady uzupełniające z zakresu filozofii, a także wykłady z zakresu teologii – biblistyka,
sakramentologia, teologia moralna, liturgika i inne123. Wykłady prowadził lektor. W
klasztorze najczęściej łączono urząd lektora z urzędem magistra nowicjatu, aczkolwiek nie
obce były też przypadki, kiedy lektor był różny od magistra. Relacje najstarszych biografów
zdają się sugerować, że Błogosławiony najpierw godził obowiązki kaznodziei z obowiązkami
lektora, a dopiero później obowiązki lektora z obowiązkami magistra i podprzeora124. Sądzę
zatem, że lektorem był już w latach siedemdziesiątych XV stulecia, aczkolwiek nie da się
121

W. Semkowicz, Przewodnik po zbiorze rękopisów wilanowskich, uzupełnił i wydał P. Bańkowski, Warszawa
1961, s. 277; S. Ryłko, Patron Kazimierza, s. 83, 90; K. Łatak, Ze studiów nad kulturą umysłową, s. 302-303.
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M. Baronius, Vita, s. 5; K. Łoniewski, Żywot, s. 6; S. Ranatowicz, Jasna pochodnia, s. 9.
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K. Łatak, Ze studiów nad kulturą umysłową, passim.
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tego potwierdzić źródłowo. Wśród studentów, którzy słuchali jego wykładów byli bez
wątpienia: Ambroży z Kazimierza, który do klasztoru wstąpił po 1473 a przed 1478
rokiem125, oraz Wincenty z Lublina, który progi furty klasztornej przekroczył najpóźniej na
przełomie 1488/1489 roku126.
Przed rokiem 1482 został mianowany magistrem nowicjuszy, co automatycznie
pociągało za sobą konieczność objęcia urzędu podprzeora, gdyż te urzędy z reguły łączono w
konwencie krakowskim127. Godzenie tylu i tak ważnych urzędów wymagało zbyt wiele
wysiłku, groziło przeciążeniem, dlatego prepozyt zwolnił go z urzędu kaznodziei. Magister
nowicjatu jednakże był z urzędu także spowiednikiem128. I na tym urzędzie Stanisław został
wymieniony po raz pierwszy 15 marca 1483 roku [confessor e Corpore Christi]129. W
urzędzie reprezentował klasztor także później [1484]130, co dodatkowo wzmacnia tezę, że był
wówczas podprzeorem w konwencie, a zarazem magistrem nowicjatu, spowiednikiem i
lektorem. Będą mistrzem nowicjatu uczył nowicjuszy zachowań w czasie officium divinum.
Odnośnie wykonywania śpiewów, co przywołał ks. Łoniewski, miał pouczać, aby
wykonywano je „vocem currialiter non fragrans: śpiewać bez wyczwórek” albowiem „non
clamor sed amor pulsat in aure Dei”131. Spośród nowicjuszy, których formował jestem w
stanie wymienić dzisiaj tylko jednego – wspomnianego już Wincentego z Lublina.
Pomnikiem

dokumentujacym

jego

aktywność

na urzędzie lektora studium

klasztornego i magistra nowicjatu jest, w moim przekonaniu, niewielkiego formatu rękopis,
znany pod tytułem Formula novitiorum i przechowywany do dzisiaj w archiwum
klasztornym132. Na jednej z kart dołączonych do rękopisu na początku XVII wieku ks. Paweł
Łyczko (+1610) napisał, że traktat ten jest autorstwa ks. Piotra Klarety, kanonika regularnego
prepozytury roudnickiej, a do Krakowa dotarł w 1426 roku133. Wstępna analiza
paleograficzna oraz treściowa zdaje się jednak wskazywać, że jeśli nawet jest to traktat
125
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Klarety, zredagowany w oparciu o teksty Davida z Augsburga, to na pewno nie w kopii, którą
do Krakowa przesłano w 1426 roku, lecz w kopii znacznie późniejszej. Na początku XVII
wieku, staraniem ks. Łyczko albo ks. Łoniewskiego, gdyż notaty obu znajdują się na luźnych
kartach dzieła, rękopis zyskał cenną oprawę, której głównymi elementami zdobniczymi są
medaliony ze scenami stanów mistycznych Kazimierczyka w kościele skałecznym i na łożu
śmierci.

Taka

ornamentyka

oprawy księgi

zdaje

się

przekonywać,

że

tradycja

wewnątrzklasztorna wiązała ją z Błogosławionym, aczkolwiek nie wiadomo czy dlatego, że to
on ją skopiował, czy też dlatego, że z niej korzystał.
W Wielkim Poście 1489 roku Błogosławiony zaniemógł. Biografowie przypisali to
nadmiernym postom134. Tuż po Wielkanocy, którą w 1489 roku obchodzono 19 kwietnia stan
jego pogorszył się na tyle, że przeniesiono go do infirmerii i zastosowano intensywniejsze
leczenie. Wszystko okazało się jednak bezskuteczne135. Stan kośćca, który mieliśmy okazję
oglądać w czasie rekognicji kanonicznej 26 października 2009 roku, sugeruje, że
Błogosławiony nie cierpiał na przewlekłe choroby. Wydaje się zatem, do czego przychylał się
także lekarz obecny w czasie rekognicji, że zmarł na skutek ostrej infekcji, której osłabiony
postami i innymi wielkopostnymi dyscyplinami organizm nie był w stanie pokonać. Śmierć
nadeszła w niedzielę miłosierdzia [misericordia domini] 3 maja. Pogrzeb odbył się kilka dni
później, być może w czwartek 7 maja. Ciało złożono w grobie ziemnym przy północnej
ścianie prezbiterium kościoła136. Grób pokryto kamienną płytą z wyobrażeniem zmarłego oraz
napisem informacyjnym, kto w nim spoczywa. Z zachowanych notat ks. Łoniewskiego oraz
kroniki ks. Ranatowicza wiadomo bowiem, że podobnymi płytami nakrywano groby
wszystkich zakonników. Wszak miały ją groby prepozytów Konrada Alemana (+1424/1425) i
Jana Austriaka (+1428), ale także groby ks. Dersława Borzymowskiego (+1452), ks.
Szymona (+1455) oraz ks. Salomona (+1484)137. Wszystkie średniowieczne płyty nagrobne
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usunął z prezbiterium prepozyt Marcin Kłoczyński, gdy fundował nowy ołtarz główny i stalle.
Z informacji ks. Łoniewskiego oraz ks. Ranatowicza wiadomo, że wykorzystano je przy
wznoszeniu trzech krucht kościelnych oraz nowych murów wokół kościoła138.
Ks. Stanisław Kazimierczyk, co poświadczają miracula spisane tuż po jego śmierci i
pogrzebie, cieszył się pobożnym uznaniem tak w klasztorze, jak i w mieście na długo przed
swoją śmiercią. Mówiło się o nim jako zakonniku i księdzu przepobożnym [piissimus pater]
albo wprost świątobliwym [beatus pater]139. Więcej, już za życia miał dokonywać cudów, „co
wielkie podziwienie w oczach ludzkich czyniło”. Ks. Marcin Baroniusz we wstępie do swojej
księgi napisał: „Quid de te Stanislae Casimiriensis loquar? […]. Tu enim Canonicus Regularis
S[ancti] Augustini Casimiriae penes Cracoviam fuisti. Tu in vita miraculis claruisti, nunc
etiam postea fata splendescis […]” – Cóż mam o Tobie Stanisławie Kazimierczyku
powiedzieć? […]. Byłeś kanonikiem regularnym świętego Augustyna na Kazimierzu pod
Krakowem. Ty już za życia słynąłeś z cudów, teraz zaś, po śmierci, jeszcze bardziej nimi
błyszczysz […]140. Informacja ta, chociaż późna, bo pochodząca dopiero z poczatku XVII
wieku, niekoniecznie musi być częścią dydaktyki hagiograficznej, legendy narosłej wokół
postaci Błogosławionego w miarę, jak szerzył się jego kult. Uważam, że Stanisław, jako
spowiednik, odprawiał skutecznie egzorcymy i modlitwy uzdrowieńcze z sakramentalnym
nałożeniem rąk, co sugeruje zarówno opis uzdrowienia za jego przyczyną zakonnicy
franciszkańskiej Barbary141, jak i zachowana w klasztorze pamięć, że po błogosławieństwo
przybył do niego król Kazimierz Jagiellończyk [+1492] z synem Janem Olbrachtem [+1501],
gdy ten wyruszał w 1487 roku przeciw Tatarom, by 7 września pod Kopystrzynem rozgromić
ich armię142. Egzorczyzmowanie nie było, jak się wydaje, praktyką obcą ani rzadką w
duszpasterstwie krakowskich kanoników regularnych. Egzorcyzmy, które sciągały do
kościoła Bożego Ciała sporo ludzi i przynosiły niemałe ofiary, odprawiał tu także ks. Jan
Gelazy Żórawski, zmarły w 1645 roku, a jeszcze później ks. Jacek Wyczawski, zmarły w
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1678 roku143. W miarę jak w aglomeracji krakowskiej rozchodziły się coraz to nowe
opowiadania o nadzwyczajnych i zarazem dość spektakularnych uzdrowieniach przy grobie –
a pamiętamy, że tylko w ciągu pierwszego roku po śmierci odnotowano ich aż 176 – narastał
kult Stanislawa, a jednocześnie dojrzewała myśl o uroczystym wyniesieniu go na ołtarze.
Temat uzdrowień z różnych chorób przy grobie Stanisława, którym w niejednym przypadku
towarzyszyło ukazanie się Zmarłego144, stał się powszechny w obu miastach, rodził pobożne
napięcie i motywował do pielgrzymowania do kościoła Bożego Ciała. O cudotwórcy
Stanisławie, „qui iacet in ecclesia Corporis Christi in Casimiria” mówiło się w domach przy
rodzinnych spotkaniach i w kościołach, zwłaszcza „ubi maior populus esset in auditione verbi
Dei”, na prośbę uzdrowionych. Tak np. cud uzdrowienia, którego doznała Agnieszka Galhor
już w czerwcu lub lipcu 1489 roku oznajmił wiernym kaznodzieja w kościele bernardyńskim
na Stradomiu145. Inny cud, tym razem uzdrowienie skazanego przez medyków na smierć
Urbana z Wieliczki, prusznika królewskiego, ogłosili kaznodzieje krakowscy w kwietniu
1490 roku146. Prepozyt Andrzej, który rządy w klasztorze objął w październiku 1495 roku, za
przyzwoleniem kard. Fryderyka Jagiellończyka, wówczas biskupa krakowskiego, wydobył
świątobliwe ciało z grobu ziemnego i złożył je w grobie murowanym. Ks. Stefan Ranatowicz,
który oglądał jeszcze ów grób tak go opisał: „Jako tedy ten Sługa Boży, cudami zaraz po
smierci słynąć począł, prętko Oycowie z grobu, gdzie był pochowany, za dozwoleniem
duchownego urzędu, kości jego podnieśli, y na osobnym mieyscu w małym chórze przy
kącie, przed ołtarzem Ś[więtej] Mariey Magdaleny, złożywszy je porządnie w sufladę, na
półtora łokcia długą, na pawimencie samym kościelnym schowali, murem tę sufladę
obwiódłszy, y nad Ciałem grób kamienny, na którym Sługi Bożego osoba była w habicie
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zakonnym wyciosana, wystawili”147. Uroczysta sublewacja, albo jak chce ks. Ranatowicz,
podniesienie kości Błogosławionego odbyło się najprawdopodobniej w Roku Jubileuszowym
1500, w którym to roku, moim zdaniem, konsekrowano również ukończoną wreszcie budowę
kościoła prowadzoną od jakiegoś czasu pod bezpośrednim patronatem dworu królewskiego i
biskupiego – króla Kazimierza Jagiellończyka i jego żony Elzbiety, króla Jana Olbrachta oraz
kard. Fryderyka Jagiellończyka148. W świetle ówczesnego prawa i tradycji Kościoła stanowiło
to istotną część procedury beatyfikacyjnej. Jednakże droga do kościelnych ołtarzy miała
okazać się dla niego niezwykle długa, bo zakończyła się dopiero w 504 roku po jego śmierci,
czyli 18 kwietnia 1993 roku.
I na koniec parę jeszcze ogólnych uwag do portretu zewnętrzenego i wewnętrzego
Błogosławionego. Rekognicja relikwii dokonana 26 października 2009 roku ujawniła, że był
mężczyzną wysokim; miał co najmniej 180 cm wzrostu, szczupłą i proporcjonalną budowę
ciała, kształ twarzy pociągły, nos prosty149. Nadmienione już miracula, zwłaszcza relacja
Piotra Turka, sukiennika z Kazimierza, w której został określony jako „vir canus et
honorabilis”, sugerują, że do końca zachował włosy, aczkolwiek w chwili śmierci były już
siwe, wyraz twarzy miał poważny, podobnie jak głos oraz zachowania zewnętrzne, co
wzbudzało respekt otoczenia150. Najstarsi dwaj żywotopisarze – ks. Marcin Baroniusz i ks.
Krzysztof Łoniewski – ukazali go jako człowieka dojrzałej religijności opartej na teologii
krzyża, niezwykłej kultury pochodzącej z praktyki rad ewangelicznych, uporządkowanej
wyobraźni, scalonych emocji, napiętej tęsknoty za niebem, uważającego wiarę oraz miłość
Boga i bliźniego za najwyższą wartość, budzącego sumienia ku dobru.

Streszczenie
W artykule przedstawiono curriculum vitae oraz dzieła Stanisława Kazimierczyka,
kanonika regularnego laterańskiego, wybitnego przedstawiciela krakowskiego foelicis saeculi
oraz błogosławionego Kościoła rzymskokatolickiego. Błogoslawiony urodził się 26 września
1433 roku w Kazimierzu, wówczas odrębnym mieście, dzisiaj prestiżowej dzielnicy
wielkiego Krakowa. Jego rodzicami byli Jadwiga oraz Maciej Scholtis. Ojciec zajmował się
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zawodowo tkactwem, natomiast w mieście udzielał się jako ławnik i rajca. Rodzina zaliczała
się do bogatych i szanowanych w mieście. Odznaczała się także pobożnością chrześcijańską,
czego dowodem jest przynależność obojga rodziców do Bractwa Najświętszego Sakramentu
działającego przy parafii oraz pielgrzymka ojca do Rzymu w 1423 roku. Nauki początkowe
pobierał Stanisław w szkole parafialnej przy kościele Bożego Ciała prowadzonej przez
kanoników regularnych, osadzonych tu w marcu 1405 roku przez króla Władysława Jagiełłę
oraz biskupa Piotra Wysza z Radolina. Później studiował w Uniwersytecie Krakowskim (od r.
1456), gdzie w lutym 1461 roku uzyskał bakalaureta artium. Do klasztoru kanoników
regularnych w rodzinnym mieście wstąpił nie wcześniej niż w 1461 i nie później niż w 1464
roku. Po rocznym nowicjacie i żłożeniu ślubów zakonnych otrzymał święcenenia kapłańskie.
Był najpierw kaznodzieją i spowiednikiem w kościele Bożego Ciała. W klasztorze pełnił
obowiązki profesora filozofii, mistrza nowicjatu oraz podprzeora. Ze względu na
nadzwyczajną pobożność osławioną stanami mistycznymi oraz zdolnościami taumaturgicznoprofetycznymi, cnoty moralne, a także gorliwe spełnianie obowiązków zakonnych i
kapłańskich już za zycia cieszył się uznaniem i szacunkiem, był uważany za męża bożych
tajemnic. Legenda podaje, że po błogosławieństwo przybył do niego sam król Kazimierz
Jagiellończyk z synem Janem Olbrachtem, który w 1487 roku wyruszał przeciw Tatarom, by
7 września pod Kopystrzynem rozbić ich pięciotysięczną armię. Zmarł w niedzielę 3 maja
1489 roku w infirmerii klasztornej, po krótkiej chorobie. Tuż po pogrzebie w mieście
rozniosła się wieść, że przy grobie tego pobożnego ojca w kościele Bożego Ciała została
nagle uzdrowiona Regina, żona Klemensa Czarnego, sukiennika z Kazimierza. Do grobu
zaczęli pielgrzymować inni chorzy z Kazimierza, z Krakowa i okolicy. Już w pierwszym roku
po śmierci księdza Stanisława odnotowano 176 nadzwyczajnych uzdrowień za jego
przyczyną, które uznano za niezaprzeczalne znaki świętości. Tak rozpoczęła się długa droga
księdza Stanisława Kazimierczyka do chwały ołtarzy Kościoła rzymskokatolickiego.
Pierwszym etapem tej drogi było wyjęcie jego ciała z ziemnego grobu i złożenie go w
ozdobnym sarkofagu ok. 1500 roku, drugim była budowa wspaniałego ołtarza, w którym w
sierpniu 1632 roku uroczyście złożono świątobliwe relikwie, trzecim była beatyfikacja, której
dokonał 18 kwietnia 1993 roku papież Jan Paweł II, a jej zwieńczeniem będzie kanonizacja,
której dokona w niedzielę 17 października 2010 roku papież Benedykt XVI. Dla kanoników
regularnych laterańskich, którzy w Polsce osiedli na przełomie XI/XII wieku kanonizacja
Stanisława Kazimierczyka jest jednym z największych wydarzeń historycznych, chociaż
równie duże znaczenie ma ona dla całego Kościoła w Polsce i samej Polski.
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Ks. Piotr Walczak CRL

RELIKWIARZ I RELIKWIE BŁOGOSŁAWIONEGO STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA W
ŚWIETLE OSTATNIEJ REKOGNICJI KANONICZNEJ

Kult relikwii w chrześcijaństwie ma swą długą historię. Wyrósł przede wszystkim z
ludowej pobożności, nie zawsze zgodnej z oficjalnym nauczaniem i teologią. Jednak okazał się
ważny dla wielu pokoleń. Dziś znaczenie relikwii osłabło i nie absorbują one już tak wielu
wierzących. Nadal jednak otaczane są wielką czcią, chociaż spojrzenie współczesnych na relikwie
nabrało innego znaczenia. Dzisiaj zarówno wierzący jak i ludzie spoza Kościoła bardziej zwracają
uwagę na przykład życia konkretnych świętych, a Kościół w swoim nauczaniu akcentuje się
heroiczność cnót i przykład życia świętych.
„Relikwie (łac. reliquiae - szczątki, resztki) to materialne pozostałości zachowane po
śmierci świętych, przede wszystkim kości, ale także przedmioty osobiste. Niezaprzeczalne
świadectwa kultu relikwii pochodzą z IV wieku. Kult ten jednak swymi korzeniami sięga
wcześniejszego okresu, gdy czczono groby męczenników. Historia relikwii rozpoczyna się na
dobre w IV wieku. Wtedy to zaczęto umieszczać zmarłych jak najbliżej grobu męczennika, a gdy
zabrakło wokół niego miejsca, groby opróżniano, a kości składano do wspólnej mogiły. Tak
powstały ossaria i później wielu sądziło, że są to szczątki męczenników. To z nich następnie
pozyskiwano wiele relikwii. W tym też czasie zaczęto pielgrzymować do grobów męczenników w
celu ożywienia swej wiary. Męczennicy i święci nie byli jednak obiektem religijnego kultu, gdyż
ten przysługiwał tylko Bogu”151. W czasach późniejszych nad grobami znanych świętych i
męczenników zaczęto budować kościoły i bazyliki. W ten sposób powstały te najwspanialsze , jak
chociażby bazylika św. Piotra w Rzymie. Oprócz relikwii męczenników, szczególną czcią
wiernych odznaczały się relikwie Krzyża Chrystusowego, znalezionego przez cesarzową Helenę w
324 r. w Palestynie. Powstał również zwyczaj, że te miasta, które nie miały swoich relikwii
sprowadzały je z innych miast czy innych krajów. „Relikwii przybywało dzięki ich dzieleniu, a
ponadto wprowadzono tzw. relikwie wtórne (drugorzędne), powstałe na skutek kontaktu z
relikwiami pierwszorzędnymi. Było nimi na przykład

151

J. Kracik, Relikwie, Kraków 2002.

płótno, w które zawijano relikwie lub
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materiał położony na grobie”152. Pielgrzymi wracający z Ziemi Świętej przywozili na przykład
wodę z Jordanu, którą trudno nazwać relikwiami.
Relikwie zdobywano w bardzo różny sposób: można je było otrzymać, kupić, a w
ostateczności ukraść. Wokół sposobu nabycia relikwii powstawały legendy nie mniej słynne, niż
historia życia i świętości samego świętego czy męczennika. „Zwyczaj noszenia relikwii w czasie
procesji rozpoczął się w VII w. w wizygockiej Hiszpanii. Synody lokalne porządkowały kult
relikwii i ustanawiały prawodawstwo dotyczące świętych. Kanonizacja polegała na uroczystym
podniesieniu elevatio, czyli ekshumacji, a następnie na przeniesieniu szczątków, czyli translatio
relikwii. Wystawienie ich przy ołtarzu w celu oddania czci ciału nazywano depositio”153.
W czasach późniejszych, szczególnie w czasach reformacji kult relikwii został poddany
bardzo ostrej krytyce. Odpowiedzią na reformację był katolicki barok. Wtedy to relikwie zyskały
osobliwy rodzaj ekspozycji. Na ołtarzach pojawiły się przeszklone trumny ze zmumifikowanymi
ciałami świętych. Gdy stan zwłok nie pozwalał na ekspozycję, zastępowano je drewnianą albo
woskową atrapą154. Później wydobywano relikwie z ołtarzowego ukrycia i umieszczano w
ozdobnych relikwiarzach. Relikwiarze przybierały najrozmaitsze formy, bowiem oprawę relikwii
wciąż udoskonalano. Mogły one mieć formę architektoniczną wieży, kopuły, wazy itd. W X w.
pojawiły się jako relikwiarze figury przedstawiające świętego, zdobne w perły i kamienie,
symbolizujące cnoty tej postaci. Mogły też relikwiarze posiadać kształt monstrancji, ale także
formę rąk albo głów. Coraz częściej wystawiano je na widok publiczny w najrozmaitszej postaci.
Budowano wystawne ołtarze i kaplice dla kosztownych relikwiarzy. Nie brakowało też pięknych
konfesji w katedrach dedykowanych świętym.
Kultowi relikwii od samego początku towarzyszyły wątpliwości teologiczne. Przybierały
one różne formy i różny charakter na przestrzeni wieków. Już Ojcowie Kościoła nie potrafili
jednoznacznie odpowiedzieć na problemy, jakie narastały wokół czci oddawanej doczesnym
szczątkom zmarłych. Św. Augustyn twierdził, że czego innego nauczamy, a co innego musimy
tolerować. I dlatego należało i należy ten kult stale korygować i harmonizować z całością wiary,
bowiem jak nauczał św. Tomasz z Akwinu, w relikwiach nie tkwi żadna siła: „Proch ma bowiem
zmartwychwstać nie sam z siebie, lecz z Boskiego postanowienia”. Na koniec warto przywołać
pytanie mistrza Eckharta: „Ludzie, czego szukacie w martwej kości? Czemu nie poszukujecie żywej
świętości, która dać może życie wieczne?”155.
152

Tamże.
Tamże.
154
Tamże.
155
Tamże.
153

39

Ciało zmarłego 3 maja 1489 roku ks. Stanisława Kazimierczyka pogrzebano pod posadzką
kościoła Bożego Ciała. Był to grób ziemny przy północnej ścianie prezbiterium, za łukiem
tęczowym. Od samego pogrzebu grób księdza Stanisława Kazimierczyka stał się przedmiotem
religijnej czci. Wielka liczba łask i cudów otrzymanych przez przychodzących do grobu w
pierwszym roku po śmierci ks. Stanisława utwierdziła wielu w przekonaniu o świętości jego życia i
była przyczyną, dla której podniesiono niezniszczone jeszcze ciało z ziemi i złożono w nowym
grobie wzniesionym na wzór sarkofagu. Zestawienie pozyskanych dotąd informacji źródłowych
sugeruje dość wyraźnie, że miało to miejsce w wigilię uroczystości Bożego Ciała, czyli w środę 7
czerwca 1500 roku, który to rok w Kościele katolickim był Rokiem Świętym Jubileuszowym. Tak
podniesione i nieustannie czczone ciało Błogosławionego spoczywało do roku 1632, kiedy to
prepozyt Marcin Kłoczyński postanowił ponownie otworzyć grób błogosławionego Stanisława
otworzyć i przenieść jego szczątki do specjalnie wzniesionego ołtarza w północnej nawie korpusu
nawowego. Otwarcie grobu nastąpiło w 1632 roku. Po otwarciu trumny okazało się, że szczątki
„ubrane” były w kapę, ozdobione rozmarynem. Zgodnie z obyczajem kościelnym błogosławione
relikwie naszego Współbrata wykąpano w winie, po czym złożono w nowej trumience z drzewa
cyprysowego, którą następnie włożono do trumienki z blachy cynowej, a tę 9 sierpnia 1632 roku
uroczyście złożono w ołtarzu. Informuje o tym kamienna tablica, która znajduje się tuż obok
ołtarza wmurowana w ścianę: Ku błogosławionej pamięci Sługi Bożego Stanisława
Kazimierczyka, przy tym kościele Kanoników Regularnych świętego Augustyna, zakonnika i
kapłana niezwykłej pobożności, a od dnia śmierci, która nastąpiła dnia 3 maja Roku Pańskiego
1489, nieprzerwanie aż do dnia dzisiejszego, dla jego zasług pobożnymi modłami wiernych
przyzywanego, ks. Marcin Kłoczyński, doktor obojga praw i prepozyt, wraz ze swoim konwentem
ten ołtarz wzniósł, w którym zachowane w całości relikwie, spoczywające przedtem w drewnianej
trumnie pod kamienną posadzką w rogu lewej strony prezbiterium, tuż przy kracie, teraz zaś w
cynowej trumnie i w kamiennym sarkofagu tego grobu zostały złożone.
W historii kultu bł. Stanisława otwarcie trumny następowało co najmniej dwa razy. Pierwszy
raz w 1780 roku - ceremonii otwarcia trumny przewodniczył miejscowy sufragan ks. bp Józef
Olechowski w otoczeniu zebranego duchowieństwa i wiernych. Wiadomo, że sporządzonego
wówczas protokołu, że po wyjęciu kilku kostek do relikwiarzy doczesne szczątki złożono w
specjalnej cynowej trumience i urzędowo zamknięto, a następnie złożono w ozdobną, drewnianą,
pozłacaną trumnę. Kolejne otwarcie nastąpiło 133 lata później, w 1913 roku - ceremonii
przewodniczył ks. bp książę Adam Stefan Sapieha. Kronikarz klasztoru Kanoników Regularnych
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zanotował: Po południu, o godzinie 4-tej przybył do naszego kościoła Książę Biskup w
towarzystwie ks. Dziekana Jana Krupińskiego i Notariusza konsystorza ks. B. Niemczewskiego
celem otwarcia trumny bł. Stanisława Kazimierczyka. Po otworzeniu drewnianej trumny
zewnątrz posrebrzanej i wyzłoconej, znaleziono w niej sporą skrzynkę cynową podłużną wiekiem
półkolistym nakrytą, zalutowaną. Po odlutowaniu, wydobyto z niej podłużną trumienkę
modrzewiową, nakrytą białym jedwabnym materiałem i obwiązaną jedwabnym sznurkiem,
opatrzonym dwiema pieczęciami, jedna z herbem Sołtyka, druga Kanonii Bożego Ciała. Książę
biskup przeciął sznurki i oczom obecnych ukazały się przez 133 lata przez nikogo niewidziane
czaszka i prawie wszystkie kości Sługi Bożego. Wskazywały one na wzrost wysoki, czaszka
dobrze rozwinięta ma w górnej szczęce doskonale zachowane zęby trzonowe. Po odłączeniu
kilku kości, z których jedną Kanonicy Regularni, a inne Ks. Biskup wziął na przechowanie,
złożono szczątki na powrót do trumny wraz z protokołem na pergaminie spisanym w języku
łacińskim, a podpisanym przez Księcia Sapiehę i wspomnianych wyżej uczestników tej
pamiętnej uroczystości156. To tyle z historii. W 1947 roku zewnętrzną drewnianą trumnę
ołtarzową oddano do restauracji. Dlatego też 25 marca tegoż roku o godz. 1400, za wiedzą Kurii
Metropolitalnej w Krakowie, przeor klasztoru ks. Emil Klenart CRL, w obecności kapituły
zakonnej, wyjął z niej cynową trumienkę z relikwiami Błogosławionego, którą w stanie
nienaruszonym przeniesiono do oratorium klasztornego i umieszczono pod ołtarzową mensą.
Dnia 18 maja 1947 roku po zakończeniu prac nad zewnętrzną trumną, po uroczystej mszy świętej
sprawowanej przez biskupa Stanisława Rosponda, sufragana krakowskiego, i w obecności
wiernych parafii trumienka została przeniesiona i ponownie złożona w ołtarzu157.
W niedzielę 18 kwietnia 1993 roku na Placu Św. Piotra w Rzymie, Ojciec Święty Jan
Paweł II ogłosił błogosławionym Stanisława Kazimierczyka. To otworzyło drogę do procesu
Kanonizacyjnego. W ramach przygotowań do kanonizacji Stanisława Kazimierczyka
postanowiono dokonać otwarcia trumienki z relikwiami Błogosławionego. Na otwarcie
relikwiarza i dokonanie rekognicji przyzwoliła Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych
dekretem z dnia 23 września 2009 (Prot. N. 1597-32/09) na prośbę Jego Eminencji Stanisława
Kardynała Dziwisza, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego. W związku z tym
pozwoleniem Kardynał Metropolita Stanisław Dziwisz 30 września 2009 (N. 2859) ustanowił
Komisję w celu przeprowadzenia otwarcia trumienki oraz rozpoznania relikwii i wydzielenia
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Opis za kroniką klasztoru Bożego Ciała.
Opis za kroniką klasztoru Bożego Ciała oraz sprawozdaniem przesłanym do Kurii Biskupiej w Krakowie.
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ich niektórych części dla utworzenia nowych relikwiarzy158.
Otwarcie relikwiarza nastąpiło 26 października 2009 roku. Skład Komisji, przebieg
otwarcia trumienki, rekognicję relikwii i zamknięcie trumienki bardzo szczegółowo opisuje
protokół sporządzony po zakończeniu prac tejże Komisji. Oto treść Protokołu: „Protokół z
otwarcia trumienki oraz rozpoznania i wydzielenia relikwii Błogosławionego Stanisława
Kazimierczyka, kanonika regularnego laterańskiego. W Imię Pańskie. Amen. Na większą
cześć i chwałę Boga Wszechmogącego, ku pożytkowi Kościoła świętego, ku zbawieniu
wiernych i na wieczną rzeczy pamiątkę. Niniejszym dokumentem uroczyście zaświadczamy,
że w poniedziałek 26 października 2009 roku o godzinie 9.00 w Bazylice Bożego Ciała na
Kazimierzu
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Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, kanonika regularnego laterańskiego. Na
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Kanonizacyjnych dekretem z dnia 23 września 2009 (Prot. N. 1597-32/09) na prośbę Jego
Eminencji Stanisława Kardynała Dziwisza, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego.
Dekretem z dnia 30 września 2009 (N. 2859) Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz
ustanowił Komisję w następującym składzie: Ks. dr Andrzej Scąber – delegat biskupa –
przewodniczący komisji; o. dr Szczepan Praśkiewicz OCD – promotor sprawiedliwości; ks.
mgr Piotr Walczak CRL – notariusz; pan dr Bohdan Sawicki – lekarz; pan mgr Krystyn
Kozieł – instrumentariusz; przedstawiciele Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich:
Wizytator ks. mgr lic. Marian Szczecina CRL, ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak CRL;
przedstawiciele Klasztoru Bożego Ciała w Krakowie: Przeor ks. mgr Dariusz Kaczyński CRL
oraz ks. dr hab. Stefan Ryłko CRL. Prace Komisji poprzedziło uroczyste nabożeństwo przy
ołtarzu relikwii Błogosławionego, po którym z drewnianego sarkofagu (drewniana trumna w
formie barokowo-rokokowej) stojącego na mensie ołtarzowej wydobyto cynową trumienkę i
przeniesiono procesjonalnie do zakrystii. W zakrystii odczytano najpierw Instrukcję
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych oraz Dekret Metropolity Krakowskiego ustanawiający
Komisję, po czym członkowie Komisji złożyli przysięgę zgodnie z normami Kodeksu Prawa
Kanonicznego. Po złożonej przysiędze dokonano oględzin trumienki, opartej na czterech
nóżkach. Stwierdzono, że jej wymiary są następujące: długość - 87 cm., szerokość - 26,5 cm.,
wysokość - 36,5 cm. Półkoliste wieko ozdobione jest ornamentem geometrycznym,
wykonanym techniką puncowania. Po podniesieniu wieka ukazała się drewniana skrzynka,
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której wieko i wnętrze jest pokryte białym atłasem o odcieniu kremowym i dobrze
widocznym ornamencie roślinnym, przewiązana białym sznurem. Wieko skrzynki jest
ozdobione dodatkowo krzyżem z gwoździ cekinowych. Całość opatrzona jest czterema
pieczęciami wyciśniętymi w czerwonym laku: 1. Biskupa Adama Stefana Sapiehy z legendą
Adamus Stephanus Sapiecha Princeps Episcopus Cracoviensis; 2. Pieczęć nieczytelna,
najprawdopodobniej z XVII wieku; 3. Pieczęć Klasztoru Bożego Ciała z legendą Sigillum
Conventus Can[onicorum] Lateranen[ensium] Corp[oris] Christi; 4. Pieczęć Klasztoru
Bożego Ciała z XVII wieku oraz legendą Conventus Generalis […] Lateran[ensium]. Przed
otwarciem skrzynki przecięto sznury przy pieczęci biskupa Adama Sapiehy i Konwentu
Krakowskiego i wyjęto ją z cynowej trumienki. Okazało się, że wnętrze trumienki cynowej
jest ozdobione romboidalnym ornamentem gotyckim, bez żadnych inskrypcji. Nie znaleziono
również żadnej sygnatury rzemieślniczej. Ze względu na rozbieżności historyczne co do
gatunku drewna, z którego wykonano skrzynkę Przewodniczący pozwolił na pobranie małego
kawałka drewna celem przeprowadzenia badań dendrologicznych. Drewno skrzynki jest
zachowane w bardzo dobrym stanie, bez żadnych zmian chemicznych i bakteriologicznych.
Jej wymiary są następujące: długość - 84 cm, szerokość - 24,5 cm, wysokość - 24 cm. Po
zdjęciu wieka skrzynki ukazała się warstwa waty i bibuła, które osłaniały kościec. Pod
warstwą waty natomiast znajdował się dokument biskupa Adama Stefana Sapiehy opatrzony
biskupią pieczęcią, potwierdzający otwarcie relikwiarza w 1913 roku. Obok biskupa Sapiehy
na dokumencie złożyli również podpisy: Ks. Kanonik Jan Krupiński, kanonik kapituły
metropolitalnej, Ks. Józef Górny, prepozyt klasztoru, Br. Florian z Hacowa, ex prowincjał
zakonu kapucynów, Wincenty Świątek, doktor wszechnauk lekarskich, br. Ulrich – przeor
klasztoru bonifratrów, hrabia Marian Bartynowski, ks. prof. Jan Marek Giżycki, profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego, ks. Jan Babraj CRL, Ks. Bogdan Niemczewski, notariusz Kurii
Biskupiej, książę Kazimierz Lubecki – szambelan Jego Świętobliwości, br. Homobonus
Kyorsky, z zakonu bonifratrów, ks. Augustyn Błachut CRL, ks. Albin Głowacki CRL,
proboszcz parafii Bożego Ciała, kleryk Edward Kuszlik CRL. Dokument sporządził ks.
Bogdan Niemczewski. Obok dokumentu Księdza Biskupa Sapiehy znaleziono książkę, której
autorem był ks. Augustyn Błachut: „Stanisław - błogosławiona chwała Kanoników
Regularnych Lateraneńskich”, wydaną w 1910 roku. Książka uzyskała imprimatur kardynała
Jana Puzyny dnia 25 listopada 1909 roku. Opracowanie liczy 10 stron. Relikwie były
przykryte

białym

aksamitnym

welonem.

Po

zdjęciu

welonu

ukazały

się

kości

Błogosławionego. Pan dr Bohdan Sawicki zaczął wyjmować poszczególne kości i z
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szacunkiem ułożył je na stole. Oprócz kości natrafiono na pozostałości kwiatów
(prawdopodobnie płatki róży i rozmaryn). Wyjęte kości były dobrze zachowane, bez
uszkodzeń pochodzenia bakteryjnego lub grzybiczego. Zestawienie kośćca znalezionego w
skrzynce: Czaszka niekompletna, z uszkodzoną przednią częścią trzewioczaszki: brak prawej
połowy szczęki i lewego łuku jarzmowego; część ścian lewego oczodołu leżała luzem;
mózgoczaszka kompletna i w dobrym stanie; główne szwy zachowane; zatarty (skostniały)
szew strzałkowy i górna część szwu węgłowego. Luzem był jeden kieł oraz fragment kości
sitowej i żuchwa. W obrębie żuchwy stwierdzono brak siekaczy, kła oraz dwóch zębów
przedtrzonowych. Szkielet osiowy. Kręgosłup: kręgi szyjne w komplecie, z dobrze
zachowanym kręgiem szczytowym i obrotowym; kręgi piersiowe w dobrym stanie (sztuk 12);
kręgi lędźwiowe z nieznacznymi ubytkami (sztuk 5); kość krzyżowa zniszczona w części
dolnej. Zachował się jedynie zrost dwóch górnych kręgów i obie powierzchnie uchowate.
Obie kości miedniczne kompletne i w dobrym stanie. Szkielet klatki piersiowej. Mostek:
zachowany trzon i wyrostek mieczykowaty; brak rękojeści; żeber 20 sztuk, częściowo
uszkodzone; dobrze zachowane dwa pierwsze żebra. Obręcz barkowa: dwa kompletne
obojczyki i dwie łopatki uszkodzone przy brzegach przykręgowych. Szkielet kończyn
górnych: w dobrym stanie dwie kości ramieniowe, dwie łokciowe i dwie promieniowe, brak
szkieletu rąk. Kończyny dolne: dwie dobrze zachowane kości udowe, przy lewej trochę
ukruszony krętarz większy; dwie dobrze zachowane kości piszczelowe i dwie strzałki.
Szkielet stóp. Zachowały się w dobrym stanie dwie kości piętowe, jedna kość skokowa (lewa)
i dwie kości klinowate. Z kości śródstopia zachowało dziewięć kości śródstopia i dwa członki
z palców – prawdopodobnie paluchów. Mając na uwadze odstęp czasowy od pierwszego
pochówku należy przyjąć, że kości Błogosławionego zachowały się w bardzo dobrym stanie.
Z zachowanego kośćca pobrano fragmenty kostne dla celów kultu: Fragment ściany jamy
nosowej, część ściany lewego oczodołu, dwa paliczki paluchów, jedną kość śródstopia i
dziesięć fragmentów żeber. Po tej czynności dr Bohdan Sawicki złożył usystematyzowane
kości do skrzynki. Po czym przyjęto sporządzony w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach
protokół, który opatrzono pieczęciami i własnoręcznymi podpisami członków Komisji.
Członkowie Komisji: Ks. dr Andrzej Scąber, delegat biskupa; o. dr Szczepan Praśkiewicz
OCD, promotor sprawiedliwości; ks. mgr Piotr Walczak CRL, notariusz; pan dr Bohdan
Sawicki, lekarz; pan mgr Krystyn Kozieł, instrumentariusz; ks. mgr lic. Marian Szczecina
CRL, wizytator prowincji; ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak CRL; ks. mgr Dariusz Kaczyński
CRL, przeor krakowski. Świadkowie: Ks. Piotr Guzik, fotograf; ks. mgr Andrzej Oleksy CRL,
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przeor ełcki; ks. mgr Wojciech Ćwiękała CRL, magister nowicjatu i klerykatu. W zakrystii
Bazyliki Bożego Ciała w Krakowie, dnia 26 października 2009 roku”159.
Z nowo pobranych cząstek utworzono kilkadziesiąt relikwiarzy, które zostały
rozprowadzone do wszystkich domów, gdzie rezydują wyżsi przełożeni Zakonu Kanoników
Regularnych w Europie. Także wiele wspólnot zakonnych i parafii w kraju otrzymały
relikwie błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. Mamy nadzieję, że te relikwie pomogą
tym, którzy je posiadają dobrze przygotować się do owocnego przeżycia kanonizacji naszego
Błogosławionego Współbrata.

Streszczenie
Artykuł omawia dzieje relikwii błogosławionego Stanisława Kazimierczyka.
Błogosławiony zmarł 3.V.1489 roku w infirmerii klasztornej. Kilka dni później pogrzebano
go uroczyście w grobie ziemnym w prezbiterium kościoła Bożego Ciała. Duża liczba łask
uzyskanych przy grobie zmarłego, którego już za życia nazywano bożym ojcem, była
przyczyną, dla której najprawdopodobniej 7.VI.1500 roku ciało wydobyto z ziemi i
uroczyście złożono w ozdobnym sarkofagu. W 1632 roku, w związku z budową ołtarza
głównego oraz monumentalnych stall kanonickich, zachowane szczątki Błogosławionego
wyjęto z sarkofagu, złożono w nowym cynowym relikwiarzu i przeniesiono do ołtarza
wzniesionego w północnej nawie kościoła. Później relikwiarz otwierano jeszcze w 1780 i w
1913 roku. W związku z ogłoszoną przez papieża Benedykta XVI kanonizacją
Błogoslawionego, postanowiono jeszcze raz otworzyć relikwiarz z jego relikwiami. Stało się
to 26.X.2009 roku. W czasie rekognicji stwierdzono, że w drewnianej tumbie ołtarzowej
znajduje się cynowy relikwiarz, a w nim niewielka skrzynka z drewna cyprysowego, w której
złożone były kości Błogosławionego osłonięte jedwabnym welonem. Mimo upływu czasu
kości zachowały się w bardzo dobrym stanie – bez uszkodzeń pochodzenia bakteryjnego czy
grzybicznego. Zestawienie kośćca sugeruje, że Błogosławiony był wzrostu wysokiego,
szczupłej i proporcjonalnej budowy ciała.

159

Treśc protokołu przytoczono za egzemplarzem przechowywanym w archiwum Prowincji Polskiej Zakonu
Kanoników Regularnych Lateranskich w Krakowie.
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Wacław W. Szetelnicki

IKONOGRAFIA BŁOGOSLAWIONEGO STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA DAWNA I WSPÓŁCZESNA

STAN BADAŃ
Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk (1433-1489)160 posiada w porównaniu
z innymi osobami wyniesionymi na ołtarze dość skromną ikonografię. Cieszący się przede
wszystkim lokalnym kultem Krakowa, Małopolski oraz tam, gdzie posługę duszpasterską
pełnią

kanonicy

regularni.

Wyobrażenia

błogosławionego

bazują

głównie

na

konwencjonalnych, powszechnie stosowanych i znanych schematach. Najstarsze zachowane
wizerunki tworzą jeden z pierwszych cykli o tematyce hagiograficznej w lansowanym duchu
sztuki potrydenckiej, która zdaniem J. Dzik kładła nacisk na ilość obrazów w sensie
propagandowym, a także na ich czytelność i siłę wyrazu poprzez narracyjność oraz
retorykę.161 Niemniej jednak warto skupić uwagę i szerzej zastanowić się nad chrześcijańską
symboliką atrybutów błogosławionego, które ikonografia przyporządkowała Stanisławowi
Kazimierczykowi.

W

dotychczasowych

opracowaniach

oraz

literaturze przedmiotu

rozważania prowadzone były wokół analizy programów ikonograficznych, formy oraz
określenia warsztatów artystycznych, co zawęża w sposób naturalny horyzont dostrzegania
symbolicznej - transcendentnej rzeczywistości jakie tworzy ars christiana.
Największy zbiór obrazów, rzeźb oraz rycin i innych stylizowanych wizerunków
związanych z bł. Stanisławem znajduje się w bazylice oraz klasztorze Bożego Ciała na
krakowskim

Kazimierzu.162

Materiał

na

temat

ikonografii

„pobożnego

Ojca”

w polskiej sztuce nowożytnej zebrała i przedstawiła wspomniana J. Dzik.163 Okazją do
wypowiedzi o wyobrażeniach błogosławionego stały się także procesy beatyfikacyjne i
160

Postać, obraz życia, a także żywoty i biografie bł. Stanisława Kazimierczyka zebrał i przedstawił
K. Łatak podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk kanonik
regularny laterański (1433-1489). Postać - środowisko - kultura - dziedzictwo. Kraków 7-8 maja 2010 r.
161
Na przykład przedstawiany w scenach adoracji krzyża. J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka jako
prezentacja świątobliwych „Felicis Saeculi Cracoviae” w polskiej sztuce nowożytnej, NP 68 (1987), s. 63-74,
90.
162
Por. I. REJDUCH-SAMKOWA, J. SAMEK, Katalog zabytków sztuki w Polsce. Miasto Kraków t. IV, Kazimierz i
Stradom 1, kościoły i klasztory cz.4, (dalej skrót: KZSzP), Warszawa 1987.
163
J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 61-91.
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kanonizacyjne krakowskich duchownych związanych ze złotym - szczęśliwym wiekiem,
określanym jako „Felix saeculum Cracoviae” inaczej „felicissimum saeculum Cracoviae”. W
tym kontekście w malarstwie grupowo przedstawiano postacie owych „świętych mężów”
krakowskiego foelicis saeculi, czyli: zakrystiana z kościoła św. Marka - Michała Giedroycia z
zakonu kanoników regularnych od pokuty, mansjonarza z kościoła mariackiego - Świętosława
Milczącego (Milczka), profesora Akademii Krakowskiej - Jana Kantego, bernardyna Szymona z Lipnicy, kanonika regularnego laterańskiego - Stanisława Kazimierczyka oraz
augustianina Izajasza Bonera, którzy jak głosi legenda, darzyli się wzajemną serdeczną
przyjaźnią i szacunkiem.164 Natomiast W. Kolak pozostając w kręgu badań nad szczęśliwym
wiekiem Krakowa nawiązał do ikonografii bł. Stanisława w ramach prezentacji zborów rycin,
miedziorytów i drzeworytów znajdujących się w tekach Ambrożego Grabowskiego.165
Odrębne opracowanie posiadają obrazy wotywne rozmieszczone na północnej ścianie
Bazyliki Bożego Ciała, przy mauzoleum Kazimierczyka, gdzie S. Krzysztofowicz, E.
Śnieżyńska - Stolot omawiają w ograniczonym zakresie przedstawienia błogosławionego,
jednakże pomijając istotne kwestie dotyczące symboliki i atrybutów błogosławionego.166
Także o motywach bł. Stanisława w sztuce wspominają w swoich publikacjach K. Łatak167
oraz S. Ryłko.168 Niezwykle istotna dla badań związanych z wizerunkiem błogosławionego
jest monografia kościoła świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, gdzie A. S. Czyż169
między innymi przedstawia rzeźbę z fasady świątyni oraz cenne malarstwo ścienne z zakrystii
ilustrujące wizję Stanisława Kazimierczyka. Dotychczas nie opracowano dzieł L.

164

24 kwietnia 1998 r. odbyła się w Krakowie sesja naukowa zorganizowana przez Polskie Towarzystwo
Teologiczne i ówczesną Papieską Akademię Teologiczną (aktualnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) „Felix
saeculum Cracoviae - krakowscy święci XV wieku”. Odnosząc się do ikonografii błogosławionego w ramach
sesji głos zabrał S. Ryłko. TENŻE, Stanisław z Kazimierza i jego miasto, w: Felix saeculum Cracoviae krakowscy święci XV wieku, (red.) K. PANUŚ, K. R. PROKOP, Kraków 1998, s. 83-84, 86.
165
W. KOLAK, Felix saeculum Cracoviae w ikonografii, w: Felix saeculum Cracoviae, s.139-149.
166
S. KRZYSZTOFOWICZ, E. ŚNIEŻYŃSKA - STOLOT, Obrazki wotywne z kościoła Bożego Ciała w Krakowie, PSL
21(1967), s. 33-52, tam też szerzej o obrazach wotywnych w polskiej sztuce. Dodatkowo obraz wotywny Piotra
Komorowskiego omówił w ramach monografii Suchej Beskidzkiej B. KRASNOWOLSKI, Zabytki i wartości
kulturowe w: Sucha Beskidzka, red. J. HAMPLA, F. KIRYK, Kraków 1998, s. 476.
O historii obrazów wotywnych w ikonografii chrześcijańskiej szerzej por. W. BRÜCKNER, Votivbilder
w: Lexikon der Christlichen Ikonographie, t. 4, red. E. KIRSCHBAUM, oprac. G. BANDMANN,
W. BRAUNFELS, J. KOLLWITZ, W. MRAZEK, A. A. SCHMID, H. SCHNELL, Rom - Freiburg - Basel - Wien 2004,
kol. 472-474.
167
K. ŁATAK, Kanonicy Regularni Laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI w., Ełk 1999,
s. 257-261; K. ŁATAK - S. NALBACH, Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych Karkowskiej
prepozytury Bożego Ciała w XV i XVI w., Kraków 2009, s. 101.
168
S. RYŁKO, Droga do kanonizacji bł. Stanisława Sołtysa zwanego Kazimierczykiem, Kraków 1997,
s. 51-53, 75 -76, 83, 89 -95, 118, 129 -132, 136; TENŻE, Patron Kazimierza bł. Stanisław Sołtys zwany
Kazimierczykiem, Kraków 1997, s.102. TENŻE, Stanisław z Kazimierza i jego miasto, s. 83 - 84, 86.
169
A. S. CZYŻ, Kościół Świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, Wrocław 2008, s. 85-87, 174-178.
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Konarzewskiego, F. Molgi, a także S. Rodzińskiego, którzy w XX wieku tworzyli dla
kanoników regularnych malując między innymi wyobrażenia postaci bł. Kazimierczyka.
Ponadto prawdopodobnie z wizerunkiem bł. Stanisława Kazimierczyka możemy
spotkać się w austriackim klasztorze kanoników regularnych St. Florian170, gdzie w
namalowanym stylizowanym przedstawieniu świętych i błogosławionych z zakonu
kanoników regularnych ujęto również osobę świętobliwego prezbitera z krakowskiego
konwentu Bożego Ciała.171
APPARENTIA
Do naszych czasów nie zachował się najstarszy wizerunek prezbitera Stanisława z
Kazimierza, o którym wspomina hagiograf Krzysztof Łoniewski w 1617 r., wymieniając Jana
z Nysy (Johannes de Nyssa), jako osobę, która namalowała podobiznę błogosławionego: „tak
y tego błogosławionego Oyca Stanisława na tablicach zostawiwszy”.172 W pracy dotyczącej
Jana z Nysy, J. Kalinowska krytycznie ocenia wzmiankę K. Łoniewskiego o namalowaniu
portretu z natury błogosławionego Ojca, albowiem uważa, że takie obrazy w tym czasie
w sztuce polskiej byłyby czymś wyjątkowym. Zatem jest mało prawdopodobne, aby Jan z
Nysy (zmarły według J. Kalinowskiej nie wcześniej niż w 1469 r. i nie później niż w 1477 r.
w okresie prepozytury Jakuba z Wadowic) za życia portretował świętobliwego współbrata.
Ponadto J. Kalinowska dodaje, że nie zachowały się przykłady takiej twórczości, a
portretowanie za życia można jedynie odnieść do przedstawień osoby donatora na obrazach

170

Por. A. PUCHER, St. Florian, w: Ein Chorherrenbuch. Geschichte und Beschreibung der Bestehenden und
Anführung der Aufgehobenen Chorherrenstifte: Augustiner und Prämonstratenser in Österreich – Ungarn,
Deutschland und der Schweiz, S. BRUNNER, Würzburg - Wien 1883, s. 21-50. Więcej na temat austriackiej
kongregacji por. www.augustiancanons.org - [odczyt .06.05.2010 r.]
171
S. Ryłko podaje, że w kanonii Vorau znajduje się duży obraz z 1724 r. przedstawiające drzewo genealogiczne
zakonu kanoników regularnych, na którym namalowani są święci i błogosławieni tego zakonu. Tam też, jak
podaje S. Ryłko znajduje się bł. Stanisław: „Polonia” nr 30, „B. Stanisl. Casimir. C.C.”. S. RYŁKO, Droga do
kanonizacji, s. 135. Jednakże zachodzi problem, gdyż fakt posiadania tego dzieła przez konwent w Vorau nie
potwierdza aktualny przeor klasztoru Propst. Mag. Gerhard Rechberger (Propst des Stiftes Vorau Ordensoberer
und Stiftsvorsteher). Być może klasztor posiadał taki obraz, ale na skutek działań II wojny światowej mógł
zostać zniszczony (informacje uzyskane przez autora niniejszego opracowania w toku przeprowadzonej
rozmowy z ks. G. Rechbergerem).
172
K. ŁONIWSKI, Żywot, sprawy i cudowne Boskie wstawienie pobożnego kapłana B. Stanisława
Kazimierczyka, Kraków 1617, s. 6. Dz. cyt. za K. ŁATAK, Kanonicy regularni, s. 260. Odnośnie Jana z Nysy K.
ŁATAK - S. NALBACH, Ze studiów nad kulturą, s. 33, 101, 332. Cenna jest uwaga J. Gadomskiego omawiającego
małopolskie malarstwo tablicowe, dotycząca pracowni malarskiej klasztoru kanoników regularnych na
krakowskim Kazimierzu, w której pracował m.in. brat Jan z Nysy, którego dzieła jeszcze w XVII w. były w
kościele Bożego Ciała. J. GADOMSKI, Malarstwo tablicowe w Małopolsce w: Dzieje sztuki polskiej, t.II, cz. 3.
Malarstwo gotyckie w Polsce. Synteza, red. A. S. LABUDA, K. SECOMSKA, Warszawa 2004, s. 253-254.
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wotywnych.173 Z kolei K. Łatak po analizie źródeł zgromadzonych w archiwum kurii
metropolitalnej w Krakowie (Acta Officialia, XIII) oraz archiwum Prowincji Kanoników
Regularnych Laterańskich przy klasztorze Bożego Ciała w Krakowie (Pergaminy N. 114)
kontestuje hipotezę J. Kalinowskiej podając, że w świetle przeprowadzonych badań opat
Jakub z Wadowic zmarł w 1495 r.,174 a nie w 1477 r., jak uważa m.in. J. Kalinowska, czy J.
Gadomski.175 Fakt ten w zasadniczy sposób zmienia datację i chronologię życia samego
prepozyta Jakuba z Wadowic, jak również ma wpływ na biogram cennego malarza
tablicowego Jana z Nysy.176 Mając na uwadze dotychczasowe spostrzeżenia nasuwa się
jednoznaczny wniosek, że Jan z Nysy mógł żyć znacznie dłużej i być świadkiem również
śmierci bł. Kazimierczyka, a relacja K. Łoniewskiego jest zgodna ze stanem faktycznym i
zwyczajem zakonnym, a mianowicie wykonania portretu zakonnika po jego śmierci,
zwłaszcza już cieszącego się opinią świętości „miraculis clarens”.177
Posiadamy jeszcze jeden przekaz o najstarszym wizerunku bł. Stanisława, który
odnajdujemy w kronice klasztoru Bożego Ciała autorstwa Ks. Stefana Ranatowicza: „Po
podniesieniu

[pierwszej rekognicji]

kości jego podnieśli i na osobnym miejscu w małym

chórze [czyli w prezbiterium] przy kącie przed ołtarzem S. Mariej Magdaleny złożywszy je
porządnie w suflade na półtora łokcia długą na pawimencie samym kościelnym schowali,
murem [prawdopodobnie ceglanym] ten suflade obwiudwszy, i nad ciałem grób kamienny
na którym Sługi Bożego Osoba była w habicie zakonnym wyciosana wistawili.”178

173

W swoich badaniach autorka oparła się na kronice klasztoru Ks. Stefana Ranatowicza i nekrologu . J.
KALINOWSKA, Brat Jan z Nysy malarz krakowski z wieku XV, BHS 33 (1971), s. 370. W nekrologu zgon
prepozyta Jakuba odnotowano bez daty rocznej, podając jedynie dzień i miesiąc, czyli 27 września, a rok 1477
zdaniem K. Łataka dopisał dopiero S. Ranatowicz opierając się na nieznanych przesłankach. Według. S.
Ranatowicza prepozyt Jakub z Wadowic sprawował urząd w latach 1467-1477. Faktem jest, że prepozyt Jakub
żył dłużej. K. ŁATAK, Kanonicy regularni, s. 178-179, 260. TENŻE, Kongregacja krakowska kanoników
regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów, Kraków 2002, 188-193; TENŻE, Poczet rządców opactwa
Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie, Kraków 2005, s.41-47.
174
Prepozyt Jakub z Wadowic m. in. w 1479 r. zawarł konfraternię z klasztorem w Kłobucku, rok później z
konwentem w Kraśniku, a w 1495 r. z kartuzami w Lechnicy i w Nowej Wsi Spiskiej. Ponadto w 1493 r. brał
udział w konsystorzu krakowskim, a w 1494 wyrażał niezadowolenie z przybycia Żydów na Kazimierz. K.
ŁATAK, Poczet rządców, s. 46.
175
Por. J. GADOMSKI, Malarstwo tablicowe w Małopolsce, s. 253.
176
Jan z Nysy umiera w 1494 r. K. ŁATAK, Kongregacja krakowska, s. 402.
177
Szerzej na temat właściwej datacji oraz okoliczności umieszczenia w nekrologu daty 1477 r. TAMŻE, s. 46,
tam też wykaz źródeł i literatury przedmiotu, a także TENŻE: Kanonicy regularni, s. 178-179; Kongregacja
krakowska, s. 192-193; Poczet rządców, s. 46.
17
S. RANATOWICZ, Casimiriae civitatis urbi Cracoviensi confronata Origo. In eaque Ecclesiarum
erectones et Religiosorum fundationes nec non series, vitae, res gestae praepositorum Conventus Canonicorum
Regularium Lateranensium S. Augustini ad Ecclesiam SS. Corporis Christi descriptae a Stephano Ranatowicz
eiusdem conventus et ecclesiae canonico, XVII w., (Biblioteka Jagiellońska sygn. 3742), k. 86v-87. Fakt ten
miał miejsce za czasów rządów prepozyta Andrzeja (1495-1505). K. ŁATAK, Poczet rządców, s.49-53.

49

Podobnie jak nieznany obraz autorstwa Jana z Nysy, tak i prawdopodobnie kamienna
płyta piaskowa nakrywająca rodzaj sarkofagu z wyrytym wizerunkiem błogosławionego
zakonnika nie zachowała się do naszych czasów. Drugie miejsce pochówku bł. Stanisława
zostało rozebrane za czasów rządów prepozyta Marcina Kłoczyńskiego (1612-1644),179 a
doczesne szczątki umieszczono w 1632 r. w nowo wybudowanym renesansowym ołtarzu
nazywanym również mauzoleum.180
W zachowanej do dzisiaj ikonografii błogosławionego zachodzi pewna nieścisłość,
albowiem przedstawiano Stanisława Kazimierczyka w stroju zakonnym, który bracia stosują z
inicjatywy prepozyta Marcina Kłoczyńskiego, po uzyskaniu papieskiej aprobaty dopiero od
1621 r. (il. 1). W średniowieczu, zgodnie z konstytucjami i traktatem Piotra Clarety181
zakonnicy in sacris nosili h a b i t biały, z miękkiej wełny - tunica lanea przepasany w
biodrach pasem rzemiennym lub sukiennym, na który podczas modlitw wspólnych i
nabożeństw w kościele nakładali lnianą r o k i e t ę - roquetum sive sarratium de panno
lineo.182 Podczas sprawowania mszy św. konwentualnej, nieszporów i innych uroczystych
czynnościach liturgicznych, zwłaszcza w niedziele i święta, na rokietę nakładali dodatkowo
ozdobne kanonickie czarne

almutium

wiązane pod szyję sięgające niemal bioder,

ozdobione obszywkami z futra popielic. W okresie zimowym w trakcie oficium divinum w
kościele używali futer z popielic długich do kostek.183 Konstytucje i Collectio definiowały
obowiązek noszenia b i r e t u , nakrycia głowy, które nosili zakonnicy, a także nowicjusze.184
179

TENŻE, Krakowska kongregacja, s. 224-234; Poczet rządców, s. 85-96.
S. RYŁKO, Stanisław z Kazimierza i jego miasto, s. 86; KZSZP, t. IV, CZ.4 s. 59. Szerzej na temat mauzoleum
P. DETTLOFF, Ołtarzowe mauzoleum bł. Stanisława Kazimierczyka, referat wygłoszony podczas
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk kanonik regularny laterański
(1433-1489). Postać - środowisko - kultura - dziedzictwo. Kraków 7-8 maja 2010 r.
181
K. ŁATAK, La vocazione e missione dei canonici regolari della prevostura del Corpus Christi di Cracovia nel
periodo pretridentino alla luce delle consuetudines e dei trattati di Pietro Clareta di Roudnice, Roma 2005, s. 4445.
182
S. RANATOWICZ, Casimiriae civitatis, k. 147, cyt. za K. ŁATAK, S. NALBACH, Ze studiów nad kulturą,
s.
64. Habit nawiązuje do symboliki charyzmatu życia zakonnego kanoników, m.in. był znakiem nawrócenia,
zaparcia się siebie i świata, poświęcenia się Bogu, gotowości apostolskiej, trwania
w jedności z braćmi,
praktykowania rad ewangelicznych. Natomiast rokieta istotna część ubioru kanoników regularnych symbolizuje
i świadczy o kleryckiej, a także duszpasterskiej naturze zakonu. TAMŻE, s.64. W tekście reguły św. Augustyna z
klasztoru w Roudnicach czytamy: „Non sit notabilis habitus vester, nec affectetis vestibus placere sed moribus”
(Caput IV, n. 19) S. RYŁKO, Reguła św. Augustyna z klasztoru kanoników regularnych w czeskim Rudniku
(pierwsza połowa XIV w.), Kraków 1993, s. 20.
183
K. ŁATAK, S. NALBACH, Ze studiów na kulturą, s.65
184
Chodzi o tak zwany klerycki biret (biretum) TAMŻE, s.65. Biret (łac. birretum, lub birrus, franc.- barrette,
niem.- das Biret, wł.- berretta) - pierwsze wzmianki o nim pochodzą z X w. Kształt biretu zmieniał się na
przestrzeni wieków (stawały się co raz wyższe, a z okrągłych przekształciły się w kwadratowe). O kształcie jaki
dzisiaj znamy zaczęto używać dopiero od XVI w. Już w średniowieczu, tam, gdzie nie był w użyciu strój
chórowy z kapturem, okazała się potrzeba utworzenia nakrycia głowy w celu osłonięcia wielkiej tonsury przed
zimnem, zwłaszcza podczas nabożeństw. W XIV i XV w. sukienną czapeczkę, która stawała się coraz wyższa, a
180
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W zimie zaś mogli używać czapek z futra bobrowego. Kapłanom zwracano uwagę, jak
zauważa K. Łatak, aby na ambonie, w stallach i przy spowiadaniu nie nakrywali głowy
kapturami almutium, ani nie chowali rąk w rękawach habitu, jak to mieli zwyczaj robić bracia
zakonów mniszych i żebraczych.185 Symbolem przynależności do duchowieństwa była także
tonsura,186 którą księża, zakonnicy oraz klerycy wycinali na czubku głowy, goląc włosy
najczęściej w kształcie korony, czyli pozostawiając wokoło głowy wąską wstęgę włosów.187
Średniowieczny strój zakonny kanoników regularnych ilustrują m.in. wyróżniające się swoim
wysokim artyzmem iluminacje inicjału litery „L” z żagańskiego mszału188 (il. 2) oraz
miniatura litery „B” z Antiphonarium de tempore et de sanctis189 (il. 3) dzieła pracowni
iluminatorskiej żagańskiego konwentu. Na XV-wiecznym obrazie Chrystusa Bolesnego (Vir
Dolorum) z Kruzowęk, prawdopodobnie autorstwa Jana z Nysy, w modlitewnej, klęczącej
pozie, ze złożonymi dłońmi i głową skierowaną w górę przedstawiono fundatora dzieła
zarazem bardziej niewygodną, zszywano z czterech równych kątów tworząc możliwość do łatwiejszego
unoszenia. Swoistych wzniesień początkowo były dwa, lecz wkrótce w Italii dodano trzecie, na cześć Trójcy
Świetej. Od XVI i XVII w. na wierzchu nakrycia wytworzyły się cztery tzw. „cornua” - wypukłości
w formie przypominającej birety doktorskie na uniwersytetach katolickich. Odtąd birety przestały być owalne, a
stały się kwadratowe - birreta quadrata. Obecnie biret ma kształt czworokąta i jest sztywny, z 3 lub 4 rogami. O
kształcie biretu, rodzajach, genezie i stosowaniu szerzej A. J. NOWOWIEJSKI, Wykład liturgii Kościoła
katolickiego, t. II, cz.1, O środkach rozwinięcia kultu, Warszawa 1902, s. 321-329. Biret nie jest zaliczany do
szat liturgicznych. Nie posiada szczególnej symboliki, ale można przez daleką analogię odnieść się do znaczenia
opatrzności Bożej i troski o swoją własną świętość. Noszenie biretu jest oznaką powagi i godności kościelnej.
Rogom biretu również przypisywana jest symbolika: wspomniane trzy rogi symbolizują Trójcę Świętą,
natomiast cztery - krzyż. www.nowyruchliturgiczny.pl/2008/11/biret - [odczyt: 25.04.2010 r.]. Por. H. SACHS, E.
BADSTÜBNER,
H. NEUMANN, Wörterbuch der christlichen Ikonographie, Regensburg 2005, s.67-78.
185
K. ŁATAK, S. NALBACH, Ze studiów na kulturą, s. 65-66
186
Zazwyczaj wśród zakonników była to tzw. tonsura św. Piotra, której kształt obejmował większość głowy. W
ikonografii tradycja takiej tonsury wiąże się z Grzegorzem z Tours, który jak głosi legenda ogolił w ten sposób
swoją głowę na znak pokory. W rzeczywistości chodziło o zewnętrzne wyróżnienie od pokutników, którzy
również musieli nosić krótkie włosy. Wybierając stan duchowny, czy wstępując do klasztoru kandydat musiał
mieć obcięte włosy. Wspomniany Grzegorz z Tours w In gloria confessionis pisał: “tonsoratur ad clericatum”.
Obrzęd ad clericum faciendum powiązany z modlitwami ekspiacyjnymi oznaczał zmianę stanu, stając się
swoistym rytem przejścia (rites de passage). Natomiast ofiara z włosów była znakiem daru z samego siebie i
symbolizowała dar osoby Bogu. W XII w. tonsurą (tosura - łac. strzyżenie, tondere - łac. strzyc włosy) zajmuje
się prawodawstwo (Grzegorz VIII i Sobór Laterański IV 1215 r.), które ustala związek pomiędzy otrzymanymi
święceniami
i wielkością tonsury. Papież Paweł VI w Ministeria quaedam z 15.08.1972r. zniósł przepis stosowania tonsury.
Szerzej na temat tonsury B. NADOLSKI, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 1596-1597, tam też wykaz literatury
przedmiotu.
187
Golenie korony (corona, wł. chierica, franc. clergie) włosów o kształcie krążka obejmujący ciemię głowy
duchownego, a w niektórych wspólnotach zakonnych (np. zakony żebrzące – dominikanie) golono niemal całą
głowę. Włosy okalające wycięte miejsce miały przypominać koronę cierniową,
a także u księży oznacza
królewską godność, natomiast korona na głowie kleryków oznacza wolny umysł od świeckich zbytków i
przyjęcie życia doskonałego, a wzgardę doczesnością.
A. J. NOWOWIEJSKI, Wykład liturgii, t. II, cz.1, s. 127-130, tam też obszerny wykaz literatury.
188
Missale z lat 1422-1424 nazywany także mszałem brata Marcina z Roudnic. Rękopis bogato iluminowany
znajdujący się w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu w Oddziale Zbiorów Specjalnych na Piasku (dalej
skrót: BUWr) - rkps IF 343.
189
Antiphonarium de tempore et de sanctis , z 1446 r., BUWR rkps IF 396.
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prepozyta Jakuba z Wadowic. Wysoki kunszt artystyczny obrazu sprawia, że możemy
wyraźnie i dokładnie zaobserwować średniowieczny strój zakonny kanoników regularnych w
zasadzie noszony do czasów prepozyta Marcina Kłoczyńskiego.
VERA

EFFIGIES

Spustoszenia, dewastacje, grabieże, palenie ksiąg, wysprzedawanie mienia klasztoru
kanoników regularnych na Kazimierzu w 1655 r. w czasie najazdu szwedzkiego, a także w
1656 r. podczas okupacji węgierskich wojsk Rakoczego doprowadziły do utraty bezcennych
dzieł sztuki sakralnej i użytkowej, naczyń liturgicznych, obrazów, zbiorów bibliotecznych i
tego wszystkiego co posiadało jakąkolwiek wartość. Do tego stanu przyczynili się również
kolaborujący z najeźdźcami Polacy.190 Być może wówczas zaginał obraz bł. Kazimierczyka
autorstwa mistrza Jana z Nysy o którym wspomina K. Łoniewski.191 Nie wiemy także, co się
stało z piaskową płytą nagrobną z wyrzeźbioną podobizną zakonnika pochodzącą z jego
sarkofagu.
W klasztorze znajduje się obraz z XVII/XVIII w. przedstawiający bł. Stanisława
ujętego en trois quarts i zwróconego w prawym kierunku w stosunku do patrzącego (il. 4). W
dolnej części dzieła widnieje inskrypcja: VERA EFFIGIES B.STANISLAI CASIMIRITANI.
Postać zakonnika sprawiająca wrażenie medytacji i duchowego uniesienia przedstawiona
zostaje w nowym duchu odnowy epoki potrydenckiej. Głowę błogosławionego otacza jasna
poświata, nimb nazywany również aureolą lub glorią tworzący płaszczyznę koła. W
ikonografii chrześcijańskiej jest symbolem sfery niebiańskiej i Boskiej światłości, a także
atrybutem przynależnym świętym.192 Oczy Kazimierczyka skierowane w górę, w kierunku
jaśniejącej poświaty oraz lekko otwarte usta sugerują trwanie w nieustannej modlitwie.
Czynność podnoszenie oczu stale kojarzy się ze swoistym znakiem kierowania swojego

190

Przykłady i rozmiar zniszczeń przytacza w swojej kronice S. Ranatowicz. K. ŁATAK, Poczet rządców, s. 104105.
191
Por. przypis 12.
192
Por. W. WEIDLÉ, Nimbus w: Lexikon der christlichen Ikonographie, t. 3, red. E. KIRSCHBAUM, oprac. G.
BANDMANN, W. BRAUNFELS, J. KOLLWITZ, W. MRAZEK, A. A. SCHMID, H. SCHNELL, Rom - Freiburg - Basel Wien 2004, kol. 323-332; J. SEIBERT, Leksykon sztuki chrześcijańskiej. Tematy, postacie, symbole, tł. D.
PETRUK, Kielce 2007, s. 225-227; D. FORSTNER, Świat symboliki chrześcijańskiej, tł.
W. ZAKRZEWSKA, P. PACHCIAREK, R. TURZYŃSKI, Warszawa 2001, s. 97; G. G. SILL, A handbook of symbols in
christian art, New York 1996, s. 59-61; G. FERGUSON, Sings & Symbols in Christian Art, London - Oxford New York 1989, s. 148-149. Historię nimbu, aureoli oraz ich kształty w ikonografii chrześcijańskiej Por. A. N.
DIDRON, Christian iconography or the history of Christian art in the middle ages, t. 1, red. M. STOKES, London
1886, s. 22-165.
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umysłu oraz duszy do spraw niebieskich, ku Bogu193. Wyraz twarzy wyraża spokój i głębokie
skupienie. Scenie modlitewnej adoracji krzyża asystują trzy putta, które umieszczono w
górnej części obrazu po obu stronach rozpostartego promienia. Hagiografowie podkreślają
fakt, że w życiu Stanisława Kazimierczyka nabożeństwo do Ukrzyżowanego Chrystusa miało
szczególne uznanie i znaczenie.194 W kontekście symboliki chrześcijańskiej liczba trzy ma
szczególna wymowę i łączy się m.in. z doskonałością oraz liczbą boską podkreślającą
ważność wydarzenia195, a także wiąże się z cnotami teologicznymi.196 Zakonnik ubrany jest w
zreformowany stój kanoników regularnych z epoki, w której powstał obraz, czyli po 1621 r.
Spod czarnego mucetu (mozzetty) bramowanego i podbitego czerwoną tkaniną wpadającą w
odcień fioletu uwydatniono niski kołnierzyk białej sutanny oraz drapowaną rokietę lub
komżę. Świętobliwego kapłana przedstawiono w modlitewnej pozie, w średniowiecznym
geście złożonych dłoni. W modlitwie nie tylko symbolizuje on wzniesienie duszy do Boga i
oddanie się działaniu Jego woli, jak również w scenach adoracji jest częścią aktu poniżenia
i pokuty.197 Lewy łokieć opiera bł. Stanisław o mensę ołtarza lub pulpit klęcznika, na którym
ustawiono krzyż ołtarzowy. U jego podstawy widnieje czaszka i otwarta księga. Zarówno
krzyż, znak pasji, wiary, miłości i zwycięstwa Chrystusa, jak i ludzka czaszka, symbol
przemijania i nicości wszelkich ziemskich dóbr materialnych należą w ikonografii do jednych
z najstarszych i wszechstronnych chrześcijańskich motywów, związanych z kontemplacją

193

W tęsknocie za Bogiem człowiek spontanicznie kierował swój wzrok w górę (np. Ps 122 i 123; Łk 16, 23; J
11,41). T. SINKA, Zarys liturgiki, Kraków 2006, s.84.
194
Pod Krucyfixem łzami spłokiwał, iako wydaią prawe iego na Obrazach wyrażone, in actu plangendi
wizerunki… czas onego zachwycenia pod Krzyżem Stanisława. W. B. GRABOWSKI, Cnotliwy y cudowny żywot
wielkiego Sługi Bożego B. Stanisława Kazimierczyka, Kraków 1763, s.21
195
B.M. METZGER, M.D. COOGAN (red.), Symbolika liczb, w: Słownik wiedzy biblijnej, (red. pol. wyd.)
W.CHROSTOWSKI, tł. A.KARPOWICZ, T.KOWALSKA, J.MARZĘCKI, T.MIESZKOWSKI, B.OLSZEWSKA,
P.PACHCIAREK, Warszawa 1996, s. 726. Schemat trzykrotnego powtórzenia występuje w wielu kulturach, a
zwłaszcza jawi się jako motyw przypowieści Jezusa. Por. L.RYKEN , J.C.WILHOIT, T.LONGMAN (red.), Trzy, w:
Słownik symboliki Biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w
Piśmie Świętym, (red. pol. wyd.) W. CHROSTOWSKI, tł. Z. KOŚCIUK, Warszawa 2003, s. 1026 -1027. Pod
względem doskonałości trójka przypomina jedynkę, ponieważ ma początek, środek i koniec - jest „triadą”. W
judaizmie trójka oznaczała po trzykroć świętego Boga (Iz 6, 3). W Starym Testamencie często pojawia się liczba
trzy. Jednak dopiero objawienie Boga w trzech osobach przypieczętowało świętość liczby trzy, a zatem należy z
konieczności do absolutnego bytu. Por. M. LURKER, Liczby w: Słownik obrazów i symboli biblijnych, tł. K.
ROMANIUK, Poznań 1989, s. 253; D. FORSTNER, Świat symboliki, s.43-44.
196
Por. A.J. NOWOWIEJSKI, Wykład liturgii, t. 1, cz. 1, s. 556; D. FORSTNER, Świat symboliki, s.43.
197
Znajdujemy paralelę między gestem religijnym, a świeckim gestem hołdu. Ten XIII wieczny modlitewny
gest, zaczerpnięty z kultury frankijskiej, gdzie dłonie przylegają do siebie i są skierowane ku górze był
praktykowany zarówno podczas liturgii, jak i poza nią. Nawiązuje do hołdu składanego zwierzchnikowi, np.
przysięgi jaką składał wasal przed swoim suwerenem. B. NADOLSKI, Leksykon liturgii, s. 487-490. Jak podaje J.
C. Schmitt już w XI – XII wieku przewagę w modlitwie zdominują dwa gesty, które będą charakteryzować
modlitwę na Zachodzie, a mianowicie złożone na wysokości piersi dłonie z wyprostowanymi palcami i
klęknięcie na oba kolana. J. C. SCHMITT, Gest w średniowiecznej Europie, tł. H. ZAREMSKA, Warszawa 2006,
s.314-321.
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śmierci.198 Natomiast otwarta księga na ołtarzu, klęczniku, jest modlitewnikiem, brewiarzem
lub „księgą mądrości”.199 W tle dostrzegamy zarys sylwetki kościoła Bożego Ciała na
Kazimierzu z charakterystyczną wieżą i nawą północną.
Nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, czy jest to obraz namalowany w oparciu
o wizerunek sporządzony przez brata Jana z Nysy. Błogosławiony Stanisław przedstawiony
jest już w nowej konwencji.200

Natomiast znaczenie napisu „prawdziwe podobieństwo

[obraz]” błogosławionego ma sugerować dodatkowe potwierdzenie zgodności wyglądu
prezbitera. Warto zwrócić uwagę na wypowiedź papieża Urbana VIII, który w wydanej 15
marca 1642 r. konstytucji zaleca, aby artyści w obrazach religijnych ściśle trzymali się
prawdy historycznej i tradycji, inaczej biskupi winni je usunąć z kościołów.201
Istnieje w krakowskim konwencie kilka dzieł utrzymanych w tej samej konwencji i
układzie, o podobnych rozmiarach. Różnice polegają w zakresie dodatkowych elementów
związanych z m.in. ilością putt, czy detali stanowiących kompozycję obrazu oraz tonacji
barw.

Przedstawienie

w

analogicznym

układzie

błogosławionego,

które

według

J. Dzik stanowi pierwowzór posiadający kilka osiemnastowiecznych kopii,202 różni się od
wyżej wspomnianego dzieła tym, że utrzymane jest w bardziej kontrastowej tonacji. Rysy
twarzy Kazimierczyka są ostrzejsze i bardziej wyraziste. Podniesiony ku górze wzrok
napotyka krucyfiks z postacią ukrzyżowanego Chrystusa. Wertykalna belka krzyża
ołtarzowego jest nieproporcjonalnie wydłużona, co sprawia wrażenie, że na jednej linii
spotyka się wzrok apostoła eucharystii i Jezusa spoglądającego z krzyża. W górnej części
obrazu spośród kłębiastych cumulusów wyłania się pięć putt. Blask poświaty spływa z nieba
na oblicze pobożnego zakonnika zlewając się z owalnym nimbem, otaczającym głowę. Na
karcie otwartego modlitewnika czytamy: gloriari nisi in crvce Domini Iesv Christi ad Gal.
cap. 5. Na mensie ołtarza widnieje napis: B. Stanislaus Casimirtanus , z dopiskiem daty:
1681. W tle, w prześwicie ciemnych chmur przedstawiono wzniesiony na „skale” gotycki
kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa, który otacza promienista aureola.
198

Zdaniem G. Fergusona: when a cross is represented with the skull, it suggests their meditation upon eternal
life after death. G. FERGUSON, Sings & Symbols, s. 50. Por. Tamże, s. 164-165.
199
Por. A. J. NOWOWIEJSKI, Wykład liturgii, t. 1, s. 552; J. MARECKI, L. ROTTER, Jak czytać wizerunki świętych.
Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009, s. 822-825; W. HOFFSÜMMER, Leksykon
dawnych i nowych symboli, tł. A. MAKOWSKA, Kielce 2001, s.46.
200
Jeszcze w XVII wieku kościół i klasztor zdobiły dzieła brata Jana, zgodnie relacją K. Łoniewskiego
„Johannes de Nyssa, przedni tamtych czasów w malarskim rzemiośle, którego y teraz jeszcze dziwney roboty
kościół Bożego Ciała jest pełen”. K. ŁONIEWSKI, Żywot, s. 6, cyt za K. ŁATAK, Kongregacja krakowska, s. 189.
201
Cyt. za A. J. NOWOWIEJSKI, Wykład liturgii, t.1, cz.1, s. 531.
202
J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 66.
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Wyeksponowana świątynia na skale posiada również symboliczną wymowę nawiązującą do
Pisma Św. (np. Ap 21, 9 – 22,5).203 Podobny motyw prezentuje owalny obraz z ok. 1755 r.
namalowany na blasze, umieszczony na mensie ołtarza w mauzoleum Kazimierczyka (il. 5).
Tłem mistycznej adoracji krzyża jest pomieszczenie, w którym dokonuje się swoisty dialog.
Widok kościoła Bożego Ciała, czy gotycka bazylika paulinów na „Skałce” jest zastąpiony
drapowaną kotarą z ozdobnym sznurem odsłaniające intymne misterium kontemplacji.
Stanisław, który z głową opuszczoną lecz oczami wzniesionymi w górę, kontempluje pasję
Chrystusa ukrzyżowanego. O wzruszeniu świadczą łzy ociekające po policzkach. Ronienie
łez jako artystyczny środek wyrazu wskazuje na emocje i podkreślają głębię duchowych
przeżyć. Nimb otaczający głowę zakonnika z widoczną tonsurą zlewa się z jasną poświatą tła.
Ten portret był wielokrotnie kopiowany, czego przykładem są obrazy znajdujące się m.in. w
dawnym kościele kanoników regularnych umieszczonym nad wejściem do świątyni w parafii
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Suchej Beskidzkiej, czy w sanktuarium maryjnym
w Gietrzwałdzie. Sama powiększona postać błogosławionego ze złożonymi dłońmi, z
fragmentem otwartego modlitewnika, bez dodatkowych detali i elementów takich jak: krzyż,
czaszka lub biret, przedstawiona en trois quarts i zwróconego w lewą stronę w stosunku do
patrzącego (w tzw. „lustrzanym odbiciu” do dotychczasowych znanych kompozycji – il. 6)
zostanie zaprezentowana 17 października 2010 r. na placu św. Piotra w Rzymie podczas
uroczystości kanonizacyjnych Stanisława Kazimierczyka.
Kolejnym wizerunkiem z omawianego modlitewnego kręgu przedstawień bł.
Stanisława jest konterfekt przedstawiający młodego zakonnika204, bez brody i zarostu (il. 7).
Wspomniane wyżej obrazy eksponują dojrzały wiek Sługi Bożego. W tym przypadku
Stanisław z lekko pochyloną głową kieruje swój wzrok na wyłaniający się z półmroku
rozświetlony stojący krucyfiks, u podstawie którego zamiast czaszki znajduje się biret. Obok
biretu leży zamknięty modlitewnik (brewiarz), powołując się na podanie ks. Marcina
Baroniusza: Tak rzadkiemu oddany był czuwaniu, że zawsze był pierwszy na modlitwach
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Symboliczna jest sama budowla kościelna Por. J. HANI, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, tł. A. Q.
LAVIQUE, Kraków1994, passim; W. TATARKIEWICZ, Historia estetyki – Średniowiecze, t.2, Wrocław - Kraków
1960, s. 171; J.SAUER, Symbolik des Kirchengeburdes und seiner Ausstattung in der Mittelalters, Freibourg im.
Br.1902, s. 104; W. W. SZETELNICKI, Orientacja i usytuowanie obiektów sakralnych w epoce gotyku, w:
Historia 4. Prace uczestników studium doktoranckiego, red. A. FILIPCZAK-KOCUR, Opole 2002, s.99 -110.
204

Zdaniem J. Dzik, być może jest to podobizna jednego ze współbraci, które zaadoptowano na potrzeby kultu
bł. Stanisława. J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 66.
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współbraci i (…) często nawet cały psałterz przed matutinum odmawiał,205 a także: Eloquiis
Davidicis solitarius cum Deo confabulabatur.206 Dodatkowo dłonie młodego prezbitera oplata
różaniec. W górnej tercji obrazu znajduje się napis: B. STANISLAVS KAZIMIRIEN CAN.
REG. Warto odnieść się do faktu, że zarost jako oznaka męskości i ozdoba dojrzałego wieku
w tradycji Kościoła stawał się swoistą ofiarą dla duchownych, jako wyrzeczenie się i
zaparcie. Dlatego polskie duchowieństwo od XI wieku już nie nosiło zarostu, a synody np.:
krakowski (1408 r.), płocki (1423 r.), wrocławski (1446 r.) i inne podtrzymywały zakaz
noszenia brody i wąsów, z wyjątkiem tych zakonów, którym reguła nakazuje noszenie zarostu
na znak pokuty i surowego życia (np. kapucyni, karmelici pustelnicy). Z czasem zwyczaj ten
stopniowo zanikał.207
VISIO DIVINA
Istotnym epizodem z życia błogosławionego były odnotowane przez hagiografów
ekstatyczne stany, duchowego i mistycznego uniesienia połączonego z wizjami. W żywotach
odnajdujemy dwa takie fakty, pierwszy związany z pobytem w sanktuarium na „Skałce”208,
drugi tuż przed śmiercią209. Wspomniane wydarzenia stały się jednym z najbardziej znanych
tematów prac plastycznych, w tym rzemiosła artystycznego, związanych z osobą Sługi
Bożego. Schemat teofanii zaproponowany przez Łukasza Porębskiego stał się swoistym
wzorcem dla późniejszych dzieł, które powielały wizję Kazimierczyka. Umieszczony w
prezbiterium bazyliki nad wejściem do zakrystii obraz wykonany w warsztacie Łukasza
205

Autorem najstarszego żywota bł. Stanisława Kazimierczyka z 1609 r. jest jarosławski duchowny ks. Marcin
Baroniusz. M. BARONIUS, Vita, gesta et miracula Beati Stanislai Poloni, Casimiria ad Cracoviam oriundi,
Canonicorum Regularium Lateranensium S[anctissimi] Salvatoris, Ordinis D. Augustini, viceprioris conventus,
Sacratissimi Corporis Christi Casimira, Confessoris, (tł. ABC), Cracoviae 1609, s. 12. Dodatkowo na 9 karcie
widnieje tytuł: Vita, Gesta, & Miracula, Beati Stanislai Poloni, ex Casimiria Cracovien: oriundi Ordinis
Canonicorum Regularium, Lateranensium S. Salvatoris, Ordinis S. Augustini, ac Viceprioris Conventus Sacratis
s. Corporis Christi, Casimirae.
206
M. BARONIUS, Vita, gesta et miracula, s. 12.
207
A. J. NOWOWIEJSKI, Wykład liturgii, t. 2, cz.1, s.124-126.
208
„Duszę swoją badał medytacją świętą, stawiając się w obecności Pana i Najśw. Dziewicy, do której miał
szczególne nabożeństwo. Stąd gdy pewnego razu był w kościele św. Stanisława, gdzie męczennik Chrystusowy
za prawdę i obronę Kościoła Bożego został zamordowany (miał bowiem w zwyczaju, by w każdy piątek jak
długo żył grób Chrystusowego męczennika pobożnie nawiedzać) niezwykłym jakimś porywem ducha chwycony
gdy modlitwy swoje gorliwiej odmawiał, zasłużył sobie widzieć Najśw. Dziewicę Marię, trzymającą w ręce
Dzieciątko Jezus w otoczeniu sławnego biskupa Stanisława ubranego w strój pontyfikalny w otoczeniu wielkiej
liczby świętych. Te słowa mówiącą: Cieszę się Synu mój Stanisławie z wielkiej twojej pobożności, którą stale
otaczasz mnie razem ze św. Stanisławem twoim patronem. Mówię Ci, bądź mężny i postępuj odważnie, ciebie
bowiem razem z moimi świętymi obfita nagroda oczekuje w niebie. Po tych słowach znikła.” M. BARONIUSZ,
Życie, czyny i cuda Błogosławionego Stanisława Polaka, na Kazimierzu przy Krakowie urodzonego, Kanoników
Regularnych Laterańskich Najśw. Zbawiciela, Zakonu św. Augustyna, zastępcy przełożonego Konwentu Bożego
Ciała na Kazimierzu, wyznawcy (tł. ABC), Kraków 1609, s.12.
209
Tamże, s. 13.
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Porębskiego na początku XVII wieku210 przedstawia klęczącego Stanisława podczas religijnej
ekstazy (il. 8). Człowiek poprzez taką postawę wyraża swoją małość i nicość wobec Boga,
a zarazem jest to znak modlitwy i pokory grzesznika.211 Scena rozgrywa się przed stopniem
ołtarza, mensę przesłania biały obrus, natomiast stipes zasłania bogato haftowane
florystycznym ornamentem antepedium. Dostrzec można również fragment predelli.212
Uzupełnieniem kompozycji ołtarza są ampułki położone na kredensie, czyli miejscu składania
przed sprawowaniem Eucharystii paramentów liturgicznych oraz puryfikacji kielicha poza
ołtarzem. Na ołtarzu ustawiono dwa lichtarze, które częściowo przesłaniają girlandy obłoków,
rozpostarte wokół Madonny z Dzieciątkiem oraz Św. Stanisława. Obłoki, chmury jako
zjawisko efemeryczne symbolizują między innymi przemijanie, radość, a przede wszystkim
są znakiem teofanii i czynnej interwencji boskich sił.213 Głównego patrona Polski ukazano w
stroju pontyfikalnym adekwatnym do siedemnastowiecznej epoki, z widocznymi insygniami
biskupimi. Zarówno Dzieciątko Jezus, jak i Maryja oraz Biskup Stanisław ze Szczepanowa
unoszą swoje prawe dłonie układając palce w charakterystycznym właściwym dla łacińskiego
sposobu gestu błogosławieństwa. W górze, w obłokach Matce Bożej i św. Stanisławowi
asystują uskrzydlone orszaki niebieskie, aniołowie i putta. Skupiając uwagę na postaci
błogosławionego Kazimierczyka wpatrzonego w nadprzyrodzone mistyczne widzenie,
możemy zaobserwować pewne zakłopotanie, które manifestuje postawa ciała pobożnego
prezbitera. W tej swoistej komunikacji lewa dłoń dotyka piersi, sugerując głęboką wiarę,
modlitewną pokorę i bezgraniczną ufność. Natomiast prawa ręka jest opuszczona wzdłuż
ciała, gest ugiętej w nadgarstku otwartej dłoni, rozpostarte, napięte palce dodatkowo
wzmacniają przekaz ekspresji wyrazu emocji jakim jest doznanie zachwytu i duchowego
uniesienia. Twarz „świętobliwego męża” przedstawiona w sile wieku opromienia jasny
odcień barwy kontrastującej z tłem obrazu. Raz jeszcze przestrzeń sacrum wytycza
przysłonięta obłokami arkada paulińskiej świątyni. Interesujące są wprowadzone przez twórcę
dzieła detale. Odnosząc się do elementu stroju kanonika regularnego dostrzec można w
210

Por. J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 67; KZSZP t. IV, cz. 4. Tekst, s. 62.
M. KUNZLER, Liturgia Kościoła, tł. L. BALTER, Poznań 1999, s.180.
212
Por. D. STANCLIFF, Realizzazioni di alteri nella chiesa d’inghilterra, w: L’Altare mistero di presenza, opera
dell’arte, G. BOSELLI (red.), Torino 2007, s. 161-163. R. WALCZAK, Symbolika i wystrój świątyni
chrześcijańskiej, Poznań 2005, s. 50-53.
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L.RYKEN , J.C.WILHOIT, T.LONGMAN (red.), Obłok, w: Słownik symboliki Biblijnej, s. 615-616. Chmury,
obłoki, fantazyjne spirale, odczytywane jako symbol nieba, znak czynnej interwencji z zaświatów. Chmury
podkreślają lot, ruch zwrotny. J. JAGLA, Wizerunek świętych wotywnych na przykładzie przedstawień św.
Antoniego z Padwy (z obszaru Polski centralnej), StF 19 (2009), s. 184; A. W. STEFFLER, Symbols of the
christian faith, Cambridge 2002, s.5; G. FERGUSON, Sings & Symbols, s.41; A. VAN DEN BORN, Wolke, w: Bibel
- Lexikon, red. H. HAAG, Leipzig 1973, k. 1895-1896.
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rozcięciu rokiety214 na wysokości bioder zawieszony różaniec. Ten jakże popularny rodzaj
modlitwy tworzy wyjątkowy klimat. Rytm odmawianych słów kreuje specyficzną więź
mariologiczną. Dyskretne wyeksponowanie różańca w tym obrazie Kazimierczyka, czciciela
Maryi215, wskazuje na indywidualną, głęboką pobożność w duchu devotionis modernae216
promowanej przez kanoników regularnych oraz szczególne umiłowanie tej formy
modlitwy.217 Na stopniu ołtarza leży otwarta księga z wyraźną inskrypcją: Et vide hoc mihi vt
veniat Mater Dei ad me ? Z kolei na podłodze, za postacią kapłana znajduje się również
druga, ale zamknięta książka, w swoim kształcie i formacie przypominająca brewiarz.
Ponadto przy kolanie błogosławionego znajduje się czarny kanonicki biret. Precyzyjne
rozmieszczenie dodatkowych elementów, szczegółów uzupełniających otoczenie wpływa na
walor dzieła, a także wskazuje na przedmioty powszechnie używane do celebrowania mszy
świętej oraz nabożeństw, a mianowicie: przenośny dzwonek ołtarzowy218 z zarysem krawędzi
i hełmu służący do sygnalizowania zmiany postaw w zgromadzeniu liturgicznym, kropidło z
nieodzownym elementem jakim jest kociołek na święconą wodę oraz niezaliczany do
przedmiotów liturgicznych umieszczony na wąskim trzonku długi knot wraz z kapturkiem do
zapalania i gaszenia zapalonego płomienia świec. Stwierdzenie J. Dzik w odniesieniu do
dzieła Ł. Porębskiego, że o działalności kapłańskiej i służbie liturgicznej Stanisława
Kazimierczyka przypominają przedmioty: księgi, kielichy, lichtarze, dzwonki, ampułki
i kociołek z wodą święconą219 należy uznać w części za niewłaściwy. Jedynie można z całą
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Rokieta od komży różni się tym, że ma wąskie rękawy, lecz to nie jest jedyna różnica. Rokieta zaliczana jest
do ubioru chórowego i nie jest szatą liturgiczną, dlatego kanonicy regularni, którzy nosili rokiety uczestnicząc w
procesjach lub nabożeństwach na rokiety nakładali komżę. A. J. NOWOWIEJSKI, Wykład liturgii, t. 2, cz. 1, s.
302.
215
Spiritum suum assidue scopebat meditatione sancta, statuens se in conspectu Domini et B. Mariae Virginis,
cui singulari quadam devotione addictus erat. M. BARONIUS, Vita, gesta et miracula, s.12; Naśladował y
naświętszey Panny … ona jest wizerunkiem wszech cnot, ona mistrzynią wszelkiey dobroci y też pobożności
przykładem każdemu. K. ŁONIEWSKI, Żywot, sprawy , s.11, cyt. za S. RYŁKO, Patron Kazimierza, s. 101.
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Na temat devotio moderna A. POBÓG - LENARTOWICZ, Ruch devotionis modernae w Czechach
i W. BIELAK, Ruch devotionis modernae w Polsce w XV wieku, w ramach: Międzynarodowej Konferencji
Naukowej „Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk kanonik regularny laterański (1433-1489). Postać środowisko - kultura - dziedzictwo. Kraków 7-8 maja 2010 r. Ponadto Por. W. BIELAK, Devotio moderna w
polskich traktatach duszpasterskich powstałych do połowy XV wieku, Lublin 2002, passim.
217
Różaniec jest szczególną modlitwą w życiu Kościoła, zwłaszcza w trudnych okresach, w tym przypadku
kontrreformacji. Rozpowszechniany staje się także elementem stroju. M. LASZCZAK, Historia różańca, Kraków
2006, s. 163.
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Por. A. J. NOWOWIEJSKI, Wykład liturgii, t. 1, cz. 2, s. 1282. Dzwonki używane podczas sprawowania
Eucharystii przewidziane są do używania przez ministrantów w określonych momentach celebracji. Szerzej na
temat dzwonków B. NADOLSKI, Leksykon liturgii, s.361-365.
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J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 84. Odnosząc się do symboliki na przykład ampułki w
ikonografii chrześcijańskiej stanowią atrybut: św. Jakuba z Marchii, gdzie nawiązują do kultu Krwi Jezusa,
jakim charakteryzował się święty. Z kolei trzy ampułki u św. Jana z Parmy oraz św. Kosmy przypominają, że
prowadzili działalność medyczną. Natomiast zaschnięta krew św. Januarego zgromadzona w ampułkach
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pewnością wskazać, że atrybutami prezbitera220 w ikonografii chrześcijańskiej to przede
wszystkim kielich221 i księga222, które łączą ze sprawowaniem kapłańskiego urzędu.
Natomiast pozostałe wymienione przedmioty są istotne do przygotowania ofiary
Eucharystycznej (pamiątki męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa), jej sprawowania i
celebrowania, które pełnią funkcje użytkowe na przykład przy czynnościach zapalania i
gaszenia świec. Dodatkową egzemplifikacją jest zastosowanie wody święconej podczas
obrzędu aspersji. W tym konkretnym przypadku najistotniejsza jest wizja błogosławionego i
uczestniczące w niej postacie, natomiast sceneria otoczenia, w tym aranżacja ołtarza zajmuje
drugorzędne miejsce wpływające na kompozycję dzieła. Stąd sama scena stanie się częstym
powtarzanym motywem w twórczości artystycznej, również i w samym kręgu mistrzowskiego
warsztatu Łukasza Porębskiego. Zredukowany o detale paramentów liturgicznych oraz ubioru
schemat objawienia Maryi i św. Stanisława prezentuje obraz z XVII wieku, przypisywany
szkole Łukasza Porębskiego, znajdujący się w oratorium (il. 9). Stanowi on odwróconą
kompozycję (tzw. „lustrzane odbicie”) w stosunku do wspomnianego dzieła z prezbiterium
kanonickiej bazyliki. Twarz błogosławionego, z niewielkim zarostem, bez widocznej tonsury
emanuje blaskiem. Efekt ten potęguje owalna aureola. W tym przypadku prawa ręka
spoczywa na piersi kanonika, natomiast lewa z wymownym gestem otwartej dłoni, lekko
ugięta w łokciu opada wzdłuż ciała.
W podobnej konwencji i schemacie przedstawiono to transcendentne wydarzenie w
1674 r. malując na karcie wstępnej pierwszego tomu księgi ślubów zakonnych (il.10). Tutaj
powraca element biretu oraz otwartej księgi położonych na stopniu ołtarza. Jednakże
zrezygnowano z namalowania adorujących aniołów. Przekaz wzbogaca swoista wstęga
utworzona z sekwencji wyrazów, łącząca usta Dzieciątka Jezus i Kazimierczyka:
MIHI VT VENIAT MATER D[omi] NI MEI AD ME.

VNDE HOC

W tle ujęto wygląd kościoła Bożego Ciała wraz

z charakterystyczną wieżą oraz otaczającym murem i bramą. Z kolei w drugim tomie księgi
profesji z 1902r. artysta Bolesław Czapkiewicz ze Skawiny kontynuuje całostronicowy
schemat, lecz redukuje scenę wizji do przedstawienia tylko głównych postaci oraz ołtarza.

nawiązuje do cudownych wydarzeń i męczeńskiej śmierci. J. MARECKI, L. ROTTER, Jak czytać wizerunki, s. 297,
322-323, 383.
220
Por. J. POESCHKE, Priester w: Lexikon der Christlichen Ikonographie, t. 3, k. 458-461.
221
Podczas pogrzebu prezbitera na trumnę kładzie się kielich. Ponadto o symbolice kielicha
w powiązaniu z atrybutem księdza np.: D. FORSTNER, Świat symboliki, s. 419-420; J. SEIBERT, Leksykon sztuki
chrześcijańskiej, s. 153; U. JANICKA - KRZYWDA, Patron - atrybut - symbol, Poznań 1993, s. 218. E.
KIRSCHBAUM (red.) Kelch w: Lexikon der Christlichen Ikonographie, t. 2, k. 496-497.
222
Por. J. MARECKI, L. ROTTER, Jak czytać wizerunki, s. 822-825.
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Stronę zdobi bordiura o florystycznym ornamentem (il. 11). Nie mniej jednak artysta nie
ustrzegł się błędu w przedstawieniu postaci św. Stanisława w zakresie insygniów biskupa.223
Do układu obrazu z prezbiterium bazyliki Bożego Ciała nawiązuje także jedna z
kwater XVII w. obrazu wotywnego (il. 12). Błogosławiony Stanisław przyjmuje analogiczna
postawę. Przedstawiony jest z zarysowanym nimbem nad głową, twarz zdobi broda i
widoczna tonsura. Brakuje różańca, biretu i ksiąg. Również nieobecna jest anielska asysta
towarzysząca Matce Bożej i św. Stanisławowi. Nowym elementem jest umieszczony na
tarczy kartusza wezwanie: Oranti B. Virgo Maria cum S. Stanislao apparvit.
Wizerunek błogosławionego w modlitewnej ekstazie wykorzystano również na
procesyjnej chorągwi224 i osiemnastowiecznym feretronie Bractwa Pięciu Ran Pana Jezusa i
Najświętszego Sakramentu.225 Na chorągwi przedstawiono klęczącego na stopniu ołtarza
Kazimierczyka, który składa dłonie w modlitewnym geście (il.13). W analogiczny sposób
wznoszą swoje ręce uskrzydlone anioły, które asystują Maryi i św. Stanisławowi. Obok
błogosławionego znajduje się biret kanonika, uszyty według nowych trendów226. Leżąca na
mensie ołtarza księga jest „żywa” to znaczy otwarta,227 opiera się o czaszkę oraz podstawę
małego przenośnego krzyża. Symboliczna wymowa w postaci otwartej księgi, ludzkiej
czaszki i krzyża suponują wezwanie pokutujących „memento mori”228, jakże popularne w

223

B. Czapkiewicz malując postać św. Stanisława w stroju pontyfikalnym, z pastorałem niewłaściwie ujął detal
pastorału. Biskup trzyma pastorał, gdzie krzywaśń z wolutą jest skierowana w swoją stronę („do siebie”). Jest to
sposób przysługujący jedynie opatom, gdyż ich jurysdykcyjna władza ogranicza się do klasztoru. Natomiast
biskupi krzywaśń pastorału kierują „od siebie” na zewnątrz na znak władzy sprawowanej na terenie diecezji.
Por. S. PICCOLO PACI, Storia delle vesti liturgice. Forma, immagine e funzione, Milano 2008, s.283-288.
224
Chorągiew znana jest jedynie z fotografii J. Kriegera przechowywanej w zbiorach Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa (nr 694/K). Odbitką fotografii dysponuje również archiwum krakowskiego konwentu (ABC).
225
KZSZP, t. IV, cz. 4, s. 61-62; S. RYŁKO, Droga do kanonizacji, s. 94; J. DZIK, Ikonografia Stanisława
Kazimierczyka, s. 68.
226
Por. przypis 24.
227
Otwarta księga, np. Pismo Święte świadczy o tym, że słowo Boże jest żywe i stanowi niezachwiany autorytet.
Księga staje się symbolem prawdziwości Bożego słowa, jak i obiecanego przez nie życia. Jest to również
obrazowe przedstawienie idei wybrania (por. Dn 7,10; Hdr 12,23; Ap 20,12). Por.:
M. LURKER, Alfa i Omega. Początek i koniec, w: Słownik obrazów i symboli biblijnych, tł. K. ROMANIUK,
Poznań 1989, s.17-18,291; H. KRAUSS, Alfa i Omega, w: Skrzydlate słowa Biblijne. Słownik zwrotów
biblijnych, tł. P. PACHCIAREK, Warszawa 2001, k.2-3; J. SEIBERT, Leksykon sztuki chrześcijańskiej,
s. 170; L. RYKEN, J. C. WILHOIT, T. LONGMAN, Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, figury
stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym, tł. Z. KOŚCIUK, red. pol. ed. W. CHROSTOWSKI, Warszawa
1998, s. 341-342. A. PIAZZONI (red.), Simboli, Monferrato 1997, s.142.
228
Słowo memento zaadoptowano do języka potocznego z dawnego obrzędu posypywania głowy popiołem w
Wielką Środę inaugurującą czas Wielkiego Postu w Kościele. Wiąże się także z celebrowaniem obrzędu
pogrzebowego, a zwrot: memento, homo, quia pulvis es, nawiązuje do słów z Księgi Rodzaju. H. KRAUSS,
Memento, w: Skrzydlate słowa Biblijne, s. 78-79. W sytuacji po upadku pierwszych rodziców Bóg zapowiada
człowiekowi życie w znoju i trudzie pracy. Wówczas padają słowa: W pocie czoła będziesz zdobywał
pożywienie, aż wrócisz do ziemi, bo z niej zostałeś wzięty. Bo z prochu jesteś i do prochu wrócisz (Rdz. 3, 19).
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dobie potrydenckiej. Antepedium zdobi stylizowany monogram Maryi, wkomponowany
centralistycznie tworzący splot poszczególnych gramm w swoim kształcie nawiązującym do
litery „A” (jak Ave) i „M” (Maryja). Wokół ozdobnego inicjału umieszczono wyrazy
zaczerpnięte z pierwszego wersu popularnej maryjnej pieśni „Zawitaj Ranna Jutrzenko!”229 Z
kolei na feretronie utrwalono Kazimierczyka z rozłożonymi rękami w znanej scenie adoracji
krzyża ołtarzowego połączonej z wizją Bogurodzicy i św. Stanisława (il. 14).
Pozostając w kręgu ikonografii błogosławionego powiązanego z wyobrażeniem stanu
mistycznego cudownego widzenia zakonnika nowy kierunek w ikonografii wyznacza fresk ze
wschodniej zakrystii kościoła świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie (il. 15). Autorem
malowidła jest Martino Altomonte, który wykonał fresk prawdopodobnie w 1682 r., a nie jak
dotychczas uważano Michelangela Palloniego.230 Pełen dynamizmu i ekspresji postacie
sprawiają wrażenie przepełnienia dzieła, które powstało na skutek ograniczenia płaszczyzny
wyznaczonej architekturą sklepienia zakrystii. Umieszczony na krawędzi malowidła, w dolnej
tercji, klęczący pobożny zakonnik lewą dłoń składa na sercu, natomiast prawą wyciągniętą
ręką i charakterystycznym gestem otwartej dłoni wskazuje na wizję. Młodą twarz, bez zarostu
otacza świetlisty nimb. Jednakże, aby ujrzeć nadprzyrodzone zjawisko, bł. Stanisław odwraca
głowę wraz tułowiem, wykonuje zwrot w prawą stronę, w kierunku osi kompozycji. Mimo
złego stanu technicznego na fresku dostrzegamy fragment ołtarza wraz z mensą, na której
położono biret. Oś układu malowidła wyznacza postać Matki Jezusa, która w analogiczny
sposób jak Kazimierczyk lewą dłoń opiera na piersi, a opuszczoną prawą ręką palec
wskazujący z wymownym gestem zwraca w kierunku zakonnika. Chrystus nie jest już
Dzieciątkiem na ręku Maryi, jak w dotychczasowych prezentowanych tego typu
przedstawieniach,

ale

ukazany

jest

jako

dorosły

mężczyzna,

Bóg

-

Człowiek

z odsłoniętym prawym ramieniem i torsem. Jezus nosi na swoim ciele znamiona męki o czym
świadczy rana przebitego boku oraz zarzucony na lewe ramię krzyż, znak pasji ale i
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem
opracowany przez Zespół Biblistów Polskich, Częstochowa 2008, s. 40.
229
Zawitaj, ranna Jutrzenko
i grzechów naszych lekarko!
Ty Panią świata, jesteś i Księżną,
Anielską jesteś Królową.
Nie jest znany kompozytor i twórca ośmiozwrotkowej pieśni maryjnej pochodzącej prawdopodobnie XII/XVIII
w. pt. „Zawitaj, ranna Jutrzenko”. Por. M. MAZURKIEWICZ (red.), Przedziwna Matka Stworzyciela Swego.
Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej, Warszawa 2008, s. 460
230
J. Dzik, S. Lorentz i M. Karpowicz podają, że wykonawcą fresków w zakrystii kapłańskiej jest Michelangelo
Palloni. J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 70. Tymczasem na podstawie przeprowadzonych
badań, w tym materiału źródłowego A. S. Czyż ustaliła, że artystą, który namalował malowidło ścienne jest
Włoch Martino Altomonte. A. S. CZYŻ, Kościół świętych Piotra i Pawła, s.174-178.
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zwycięstwa.231 Artysta połączył w jeden obraz dwie wizje, pierwszą związaną z objawieniem
na „Skałce” i drugą przedśmiertną, w której bł. Stanisław ujrzał zmartwychwstałego
Chrystusa oraz świętych. W scenie antokolskiej ekstazy nie zabrakło również postaci biskupa
św. Stanisława, którego rozpoznajemy po pontyfikalnym stroju, zwłaszcza okrywającej jego
ramiona charakterystycznej kapie232. Patron Polski ma również wyciągniętą prawicę w
kierunku triumfującego Syna Bożego i Jego Matki. Dynamiczną kompozycję flankują dwie
postacie, wprowadzając tym samym równowagę w kreowaną przestrzeń, czyli męczennika
Biskupa Stanisława ze Szczepanowa po lewej oraz po prawej stronie wyznawcy prezbitera
Stanisława nazywanego również patronem Kazimierza, Krakowa, a nawet Polski.
Z obłoków wyłania się także stylizowane popiersie św. Floriana, którego czcią
i

kultem

otaczał

zakon

kanoników

w renesansowej zbroi, z chorągwią

234

regularnych

laterańskich.233

Święty

Florian

wystającą z obłoków, spogląda w dół,

w kierunku zakonnika. Należy zwrócić uwagę na sekwencję układu dłoni, które są blisko
siebie i tworzą specyficzny sposób dialogu, przekazu komunikacji niewerbalnej postaci,
mistyczny teatr gestów.
Warto zaznaczyć, że w literaturze przedmiotu dotyczącej fresków kościoła sś. Piotra i
Pawła na Antokolu M. Karopwicz235 i J. Dzik236 mylnie podają, że postaciami ujętymi w
malowidle sklepienia wschodniego, w tak zwanej zakrystii kapłańskiej, oprócz Chrystusa i
Maryi Panny są także św. Monika, św. Augustyn i św. Kazimierz. Problematyczną kwestię
zarówno autorstwa dzieła, jak i samej sceny rozstrzyga A. S. Czyż uznając, że „bł. Stanisław
w czasie swojej modlitwy widzi zmartwychwstałego Chrystusa trzymającego krzyż oraz
Najświętszą Maryję Pannę, św. Stanisława i św. Floriana wraz z aniołami”.237

231

Oprócz symbolicznej wymowie przedstawienia Chrystusa triumfującego z krzyżem scena ma sugerować
chrześcijanom również przyjęcie podobnej postawy: „Jeśli ktoś chce iść za Mną … niech codziennie bierze swój
krzyż i niech Mnie naśladuje” (Łk 9, 23; por.: Mt 10, 38; Mk 8, 34).
232
Por. A. FLÜELER, Paramente, Würzburg 1955, s. 109-119; S. PICCOLO PACI, Storia delle vesti liturgice, s.
328-337.
233
Por. np. K. ŁATAK, Kanonicy regularni, s. 199-200; TENŻE, Kongregacja krakowska, s. 28; A. S. CZYŻ, Wątki
kanonickie w dekoracji kościoła pw. sś. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, w: Przemijanie
i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce, red. K. ŁATAK,
I. MAKARCZYK, Kraków 2008, s. 113-114.
234
Atrybutami św. Floriana przedstawianego, jako uzbrojonego żołnierza to m.in.: chrągiew, krzyż, miecz,
naczynie z wodą, orzeł, palma męczeństwa, płonący dom, kamień młyński J. MARECKI,
L. ROTTER, Jak czytać wizerunki, s. 216-217. F. WERNER, Florian, w: Lexikon der christlichen Ikonographie, t.
6, k. 250-254.
235
M. KARPOWICZ, Działalność artystyczna Michelangela Palloniego w Polsce, Warszawa 1967, s. 52.
236
J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 70.
237
A. S. CZYŻ, Wątki kanonickie w dekoracji kościoła, s. 112-113; TAŻ, Kościół świętych Piotra i Pawła, s. 174178.
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Omawiając wyobrażenie błogosławionego Stanisława Kazimierczyka w aspekcie
cudownego widzenia z sanktuarium na „Skałce” pozostaje zapoznać się także z
siedemnastowiecznym miedziorytem ukazującą scenę wizji238 (il. 16). Młody klęczący
zakonnik ze złożonymi rękoma w modlitewnej pozie adoruje Madonnę z Dzieciątkiem i św.
Stanisława. Jezus unosząc prawą rączkę błogosławi modlącego, w lewej zaś trzyma kwiat.
Matka Boża troskliwie trzyma w objęciach swojego Syna. Główny patron Polski również
błogosławi układając palce dłoni w charakterystyczny dla Kościoła Katolickiego gest, ale
lewa ręką. Czy jest to niezamierzony błąd rytownika ? Interesujące jest przedstawienie
występujących postaci, zwłaszcza Kazimierczyka oderwanego od ziemi, które oparte są na
podstawach z obłoków. W półokręgu jakie tworzą wokoło Maryi i św. Stanisława
umieszczono także cztery putta. Scenie adoracji towarzyszą nimby, aureole i promienie
nadając sakralny i nadprzyrodzony klimat obrazowanemu wydarzeniu. Tło symbolicznej
kompozycji stanowi pejzaż Kazimierza z XVII w., z wyraźnym widokiem bazyliki Bożego
Ciała, ratusza, murów obronnych oraz kamienic. Pod ilustracją umieszczono napis:
B. Stanislaus Casimiritamis Canonicus Regularis Lateranensis profeßus Casimiria ad
Cracoviam.
Wyjątkową, a zarazem śmiałą koncepcję wizji Kazimierczyka z 1940 r. przedstawia
obraz Franciszka Molgi (il. 17), ucznia Leona Konarzewskiego.239 Sceną wydarzenia jest
dziedziniec przed bazyliką Bożego Ciała z ujęciem północno-wschodniej części elewacji oraz
zachodniego skrzydła klasztoru kanoników regularnych. Zarówno postać klęczącego
Kazimierczyka, jak i tronująca „Królowa Święta” z Dzieciątkiem i w koronach na głowach
wraz ze św. Stanisławem przedstawionym w postawie stojącej, są utrzymane w tych samych
proporcjach. Mieszkańcy niebios zostali sprowadzeni do realnych, ziemskich kształtów.
Ukazujące się osoby oddzielają od wizjonera jedynie kłębiaste obłoki w ten sposób naturalnie
dzieląc wertykalnie obszar symbolicznej kompozycji. Asystujący cudownemu wydarzeniu
współbracia w modlitewnej postawie stanowią dalszy plan malowidła. Młody zakonnik w
birecie na głowie wznosi wysoko swoje ręce w akcie uwielbienia i zachwytu. Dzieło

238

Dotyczy miedziorytu znajdującego się w Tekach Ambrożego Grabowskiego przechowywanych
w Archiwum Państwowym w Krakowie (dalej skrót: APK) - nr E.57 - 178. Na temat zbiorów Grabowskiego W.
KOLAK, Zbiór ikonograficzny w Tekach Ambrożego Grabowskiego, Archeion 44 (1966), s. 145-175; TENŻE,
Ikonografia Krakowa w zbiorze rycin A. Grabowskiego, Rocznik Krakowski 40 (1970), s. 77-89; TENŻE, Felix
saeculum Cracoviae w ikonografii w: Felix saeculum Cracoviae, s.139-149. Ponadto A. GRABOWSKI, Religijność
w dawnym Krakowie. Wypisy z dzieł, red. A. WAWRYSZCZUK, Kraków 2009, passim.
239
Obraz znajduje się w kościele parafialnym w Kamieniu. K. ŁATAK, Kamień. Studium z dziejów wsi
i parafii, Ełk 1999, s.97-98.
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prezentuje inny styl i nie posiada wyjątkowych elementów narracyjnych, symbolicznych lub
alegorycznych.240
TRANSITUS
W

najstarszym

żywocie

bł.

Stanisława

znajdujemy

opis

jego

śmierci

w klasztornej infirmerii, której towarzyszy religijna wizja. Wówczas: „w modlitwie
pogrążonemu nagle ukazał się Pan i Zbawiciel nasz, razem z Najczcigodniejszą Dziewicą
Marią i wielu innymi świętymi przede wszystkim królestwa polskiego patronami łagodnie go
tymi słowami zwracając się. Powstań i pospiesz się synu mój Stanisławie, dzisiaj ze mną będziesz w
raju”.241 Niewątpliwie do pierwszych przedstawień związanych z odejściem z tego świata
pobożnego prezbitera należy dzieło Łukasza Porebskiego z 1619 r.242 (il. 18) umieszczone na
zachodniej ścianie kościoła Bożego Ciała. W centrum kompozycji znajduje się umierający
zakonnik, który mimo wyczerpania i choroby, o czym świadczy blada twarz pokryta
zmarszczkami, podrywa się z łoża na widok nagłego cudownego widzenia. Ekspresji postaci
nadaje także układ ciała, twarz zwrócona w kierunku niebiańskiego orszaku wpatrzona
w Chrystusa ze stygmatami męki, Jego Matkę oraz asystę Świętych patronów Polski ze św.
Stanisławem i Wojciechem na czele.243 Ponadto uwagę zwraca układ lekko ugiętych nóg, jak

240

Artysta wyobrażając św. Stanisława jako męczennika i biskupa, o czym świadczy ornat koloru czerwonego
oraz paliusz - symbol władzy arcypasterskiej, nie ustrzegł się jednak błędu, gdyż namalował wolutę pastorału
trzymaną przez biskupa w odwrotny sposób. Podobny błąd popełnił na początku XX w. B. Czapkiewicz
ilustrując drugi tom księgi ślubów. Ponadto mitra biskupa przypomina w swoim kształcie bardziej nakrycie
głowy izraelskiego arcykapłana por. W. NEUMANN, Die Stiftshütte in Bild und Wort, Gotha 1861, s. 138-153,
tabl. 3.
241
„W końcu po wypełnieniu wielu dla Chrystusa prac, popadł w tak wielką słabość, która z powodu zbyt
wyczerpującej wstrzemięźliwości i surowości życia siły z dnia na dzień osłabiła, że się czując wyraźnie że już
przez Pana jest wołanym, po wylaniu wielu łez zaczął polecać się Bożemu miłosierdziu i opiece w bardzo
gorących modlitwach. Któremu tak w modlitwie pogrążonemu nagle ukazał się Pan i Zbawiciel nasz, razem z
Najczcigodniejszą Dziewicą Marią i wielu innymi świętymi przede wszystkim królestwa polskiego patronami
łagodnie go tymi słowami zwracając się. Powstań i pospiesz się synu mój Stanisławie, dzisiaj ze mną będziesz w raju. Po
usłuchaniu tych słów, nagle z łoża swego poderwał się, i bez zwłoki prosił o zaopatrzenie go św. Sakramentami
Kościoła. Gdy zgodnie z przepisami, z największą pobożnością, je przyjął, zwoławszy swoich najdroższych
współbraci pozdrowiwszy ich pocałunkiem pokoju, kładąc na każdego rękę tymi słowami się żegnał. Niech Was
błogosławi Pan Bóg nasz, ojciec i Syn i Duch św. Amen. I niech Wam da swój święty pokój, doskonałą miłość, święte
współżycie, pobożne obyczaje zarazem na wieki wieków Amen. Po wypowiedzeniu tych słów padłszy na ziemię na
kolanach wyciągnąwszy ręce na kształt krzyża, utkwiwszy oczy w niebo bardzo czystą swoją duszę Bogu
polecił. Jego ostatnimi słowami były: Panie Jezu Chryste, synu Boga żywego. W ręce Twoje oddaję ducha mego. To
powiedziawszy Panu Bogu duszę oddał 1489, 7 czerwca”. M. BARONIUSZ, Życie, czyny i cuda, s. 13.
242
KZSzP t. IV, cz. 4, s. 62. O pracy Łukasza Porębskiego i jego wynagrodzeniu wspominają także księgi
rachunkowe wpływów i wydatków od 1616 r. KZSzP t. 4, cz. 4, s. 92; F. STOLOT, Niewykorzystane źródło do
dziejów sztuki Krakowa w XVII i XVIII w. Księga wydatków kościoła Bożego Ciała w Krakowie, Rocznik
Krakowski 44 (1973), s. 89, cyt. za J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 69-70.
243
W tej procesji J. Dzik wymienia również postać św. Wacława TAMŻE, s. 69. Na temat ikonografii św.
Wacława por. : P. ASSION, Wenzeslaus (Vaclav) w: Lexikon der christlichen Ikonographie, t. 8, k. 595-599. W

64

gdyby wykazując gotowość do powstania. Efekt dynamiki potęguje także strój kanonika,
stylizowane liczne draperie i fałdy habitu zakonnika.

Zaskoczenie mistycznym

nadprzyrodzonym wydarzeniem podkreślają równocześnie wzniesione ręce bł. Stanisława w
geście przypominającym modlitewną pozę starożytnych orantów, osób modlących,
adorujących i trwających w duchowym dziękczynieniu.244 Dodatkowymi elementami
narracyjnymi obrazu są między innymi znane motywy na przykład: otwartej księgi z
inskrypcją: „cum accepero tempus ego iustitias iudicabo psal 74” , elementów liturgicznego
wyposażenia kościołów oraz detale architektoniczne gotyckich i renesansowych okien.
Pojawia się również swoisty dialog w postaci sekwencji słów wypowiedzianych przez
kroczącego Chrystusa245: „surge et festina filii mei Stanislae hodie mecum eris in paradiso”,
a gotowym na spotkanie z Panem odchodzącego z tego świata błogosławionego Stanisława,
który wypowiada słowa: „veni … Jesu veni”.
Wątek śmierci bł. Stanisława w twórczości kreowanej przez krakowskich kanoników
regularnych laterańskich znajduje poczytne miejsce. Wypada przytoczyć wykorzystanie tego
tematu w metaloplastyce. W wykonanej w XVII w. oprawie rękopisu Formula Novitiorum246
przytwierdzono do jej tylnej części srebrny medalion upamiętniający moment cudownej
przedśmiertnej wizji (il. 19). Oś kompozycji wyznaczają elementy łuków arkady, które w
XVIII w. rozwinął się typ wizerunku świętego jako nieuzbrojonego rycerza w ekstazie religijnej. B.
DZIAŁOSZYŃSKI, A. MIKUSIŃSKA, A. ROSSA, M. UBA, Święty na każdy dzień, Warszawa 2009, s. 286
244
Orant zarówno kobieta, jak i mężczyzna, pozostający przeważnie w postawie stojącej z szeroko rozpostartymi
i uniesionymi ramionami oraz dłońmi ukazanymi od wewnętrznej strony, wraz oczami skierowanymi w górę, ku
niebu. Jest to postawa znana w starożytności również izraelitom, którzy modląc się wznosili w górę ręce, np.
postawa Mojżesza podczas bitwy izraelitów z Amalekitami (por. Wj 17, 11-12; Ps 63,5). Postacie orantów w
sztuce sepulkralnej katakumb zdobią wczesne malowidła ścienne, sarkofagi, kamienie nagrobne. Często
występują z innymi motywami symboliki chrześcijańskiej, takimi jak: gołębica, motywami roślinnymi,
owieczkami i monogramami Jezusa. Ich ubiór jest odzwierciedleniem epoki w której żyją twórcy tych dzieł.
Takie wyobrażenie znajdzie szczególne zastosowanie w ikonach. D. FORSTNER, Świat symboliki, s. 329-330. G.
A. WEBER, Die Römischen Katakomben, Regensburg-Rom-New York-Cincinnati 1906, s. 80-81, 144-146,191194; Por. F. W. DEICHMANN, Archeologia chrześcijańska, tł. E. JASTRZĘBOWSKA, Warszawa 1994, s.148;
B. FILARSKA, Archeologia chrześcijańska, s. 23; B. DEGÓRSKI, Materialne znaki i symbole w pierwszych
wiekach Kościoła, w: Chrystus wybawiający. Teologia świętych obrazów, red. A. A. NAPIÓRKOWSKI, Kraków
2003, s.59-60; Wypowiedzi
m.in. Tertuliana,
Chryzostoma dotyczące orantów przytacza
M. AQUILINA, Sings & Mysteries. Revealing Ancient Christian Symbols, Huntington 2008, s.32-39;
Przedstawiano również Maryję, Matkę Boga, jako orantkę, czyli wzór świętości i wszystkich modlących. G.
OTT, Die Ersten Christen ober und unter der Erde oder Beugnisse für den Glauben, die Hoffnung und Liebe
unser heiligen Mutter, der Kirche. Ein Buch des Crostes und der Ermuthigung für Katholiken und der Belehrung
für ihre Gegner, Regensburg, New York & Cincinnati 1880, s.182; O. DOERING, Christliche symbole. Leitfaden
durch die Formen und Ideenwelt der Sinnbilder in der christlichen Kunst, Freiburg 1940, s.78.
245
W publikacji S. Ryłko znajdujemy błędne stwierdzenie, że z ust Maryi płyną słowa: „Surge et festina fili ...”,
natomiast przy głębszej analizie tego motywu zauważymy, że to jednak z ust Chrystusa wypływa wspomniany
tekst S. RYŁKO, Droga do kanonizacji, s. 51
246
Davidus de Augusta, Formula novitiorum, skopiowana w 1426 przez Piotra Clarety z Roudnic (zbiory ABC
nr Ms-11a.). Por. KZSzP, t. IV, cz.4 s, 86; I. PIETRZKIEWICZ, Biblioteka kanoników regularnych w Krakowie w
XV i XVI wieku, Kraków 2003, s. 38.
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sposób naturalny tworzą pola do kreowania przedstawień postaci. Pobożny zakonnik
przedstawiony został prawdopodobnie we wnętrzu klasztornej infirmerii w pozycji leżącej w
stroju świątecznym, czyli w sutannie, rokiecie (komży) i mucecie. Jego głowę zwróconą
w kierunku Chrystusa zasiadającego na tronie z obłoków z uniesioną prawicą
i odsłoniętym korpusem ciała247 otacza owalny nimb. Omdlałe ręce prezbitera lekko ugięte w
łokciach skrzyżowano na wysokości bioder, w sposób jaki układane są osobom zmarłym.
Jednak Kazimierczyk jeszcze żyje, przygotowując się do swoistego transitus, o czym
świadczy dialog ze zmartwychwstałym Jezusem wyrażony w plastyczny sposób za pomocą
stylizowanej wstęgi w kształcie promienia wychodzącego z ust Chrystusa, który rozszerzając
się obejmuje twarz umierającego.248 Dochodzi do plastycznego przedstawienia styku nieba z
ziemią i przepływu mocy z obszaru boskiego do ludzkiego. Promień staje się symbolem
nadprzyrodzonej mocy i interwencji oraz przeobrażenia w modlitewny dialog.249 Pomiędzy
arkadami, na drugim planie, dostrzec możemy kanonika, który ze świecą, nazywaną także w
polskiej kulturze gromnicą250 w dłoni podąża do umierającego współbrata z viaticum , czyli
niecodziennym zaopatrzeniem na drogę do wieczności jako zadatek zmartwychwstania.251
Sama zaś świeca nawiązuje do sakramentu Chrztu252, a przede wszystkim wiąże się z
określeniem Chrystusa - Ego sum Lux mundi (J 8,12). Z pewnością ujęcie w scenie zakonnika
z palącą się świecą nawiązuje do opisu śmierci według M. Baroniusza: nagle z łoża swego
poderwał się, i bez zwłoki prosił o zaopatrzenie go św. Sakramentami Kościoła. Gdy zgodnie
z przepisami, z największą pobożnością, je przyjął, zwoławszy swoich najdroższych

247

Takie wyobrażenie zmartwychwstałego Chrystusa ze stygmatami i śladami męki często spotykamy w
średniowiecznej sztuce, zwłaszcza w malarstwie oraz rzeźbie. Chrystus zasiadający na tęczy otoczony jest
mandorlą. Również w twórczości kanoników regularnych zachowało się takie przedstawienie Salvatoris Mundi,
Sędziego, wkomponowane w kwaterę witraża z XIV/XV w. krakowskiego kościoła Bożego Ciała, Por. fig. 258,
KZSzP t. IV, cz. 4, s. 55-56, a także polichromie z północnej ściany wirydarza klasztornego w Třeboniu W. W.
SZETELNICKI, Inspiracje Apokalipsą św. Jana w średniowiecznej twórczości Kanoników Regularnych, Legnica
2010 (w druku).
248
Nie jesteśmy w stanie odczytać bez specjalistycznych badań treści umieszczonej na banderoli
w postaci promienia. Należy przypuszczać, że chodzi o słowa typu: „Hodie mecum eris in paradiso”, lub „surge
et festina filii mei Stanislae hodie mecum eris in paradiso” albo „veni … Jesu veni”.
249
Zdarza się, ze promień przemienia się w banderolę. J. JAGLA, Wizerunek świętych, s. 184; Por.
W. THEOPOLD, Votivmalerei und Medizin, München 1978, s. 30-32.
250
Por. W. KOPALIŃSKI, Słownik mitów i tradycji kultury, t. 1, cz.1, Warszawa 2007, s. 376.
251
Płonącą świecę należy łączyć z udzielaniem sakramentu chorych, nazywanym także niewłaściwym
określeniem „ostatnie namaszczenie”, gdyż w toku jego udzielania umierający przyjmował ostatni raz sakrament
Eucharystii (wiatyk). Por. K. ORCZYKOWSKI, Wiatyk - zaopatrzenie na przejście ku zmartwychwstaniu, Msza
Święta, R. LXIV (2008) z. 3, s. 9-1; M. KUNZLER, Liturgia Kościoła, s.457-465.
252
Por. T. SINKA, Zarys liturgiki, s. 296; L. WARD, W. STEEDS, Anioły. Wizerunki istot niebiańskich
w sztuce, tł. E. ROMKOWSKA, Warszawa 2005, s.242-243; R. GIORGI, Aniołowie i demony, tł. T. ŁOZIŃSKA,
Warszawa 2005, s.169.
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współbraci pozdrowiwszy ich pocałunkiem pokoju, kładąc na każdego rękę.253 Na skutek
powszechnego i częstego stosowania rękopisu zatarciu uległy subtelne detale srebrnej oprawy
w tym: rysy twarzy, stygmaty Jezusa (z wyjątkiem rany boku), umieszczony na banderoli
tekst. Owalną plakietę otacza promienisty nimb, ze stylizowanymi promieniami.254
Podobnie jak mistrz Martino Altomonte, tak i w przypadku miedziorytu
z wielowątkowym bogactwem form, wątków i motywów sygnowanym: Ioannis Cehowic
sculp. z XVII wieku255, rytownik połączył w jeden obraz obie wizje (il. 20). Cudowne
widzenie na Skałce przenosi w górną tercję ilustracji, natomiast moment przedśmiertnej
teofanii Chrystusa umieszcza w dolnej części sceny. Dodatkowo zaburzając perspektywę w
centrum wkomponowano apoteozę bł. Stanisława, które dominuje nad całością ujętych
motywów przytłaczając pozostałe postacie i delikatny pejzaż zabudowań.256 Wertykalną oś
ryciny wyznacza monumentalna ściana, która dokonuje podziału dolnej tercji na dwie części.
Pierwsza ze sceną odejścia „do domu Ojca” pobożnego kanonika rozgrywająca się w cieniu
arkad, dwóch rozpostartych łuków klasztoru oraz druga z pejzażem Kazimierza i kościołem
Bożego Ciała nad którym szybują cztery ptaki przypominające gołębie. W analogiczny
sposób do omawianego wyżej aktu misterium mortis Kazimierczyka artysta przedstawił
moment śmierci, wzbogacając o dodatkowe elementy i detale. Oprócz samotnego zakonnika
wyłaniającego się z podcienia skrajnej arkady z przeciwległej strony podążają pozostali
współbracia niosąc również zapaloną świecę aby formując orszak procesyjny pójść z
wiatykiem w kierunku łoża umierającego. Pomiędzy ich głowami, a łukiem arkady unosi się
wieniec obłoków z tronującym zmartwychwstałym Chrystusem, manifestującym swoje
stygmaty poprzez wzniesione ręce, w pozie przypominającej orantów257. Również pojawia się
promień na którym widnieje odwrócona względem widza sekwencja: „Hodie mecum eris in
paradiso”. Wyrazistemu unaocznieniu obszaru bytowania świętych w niebiańskiej sferze
253

M. BARONIUSZ, Życie, czyny i cuda, s. 13.
Historię nimbu, aureoli oraz ich kształty w ikonografii chrześcijańskiej Por. A. N. DIDRON, Christian
iconography or the history of Christian art in the middle ages, t. 1, red. M. STOKES, London 1886, s. 22-165.
255
Odbitką zdjęcia autorstwa J. Kriegera miedziorytu Ioannisa Cehowica z XVII w. dysponują zbiory ABC.
Ponadto niniejszy miedzioryt umieszczono na odwrocie karcie tytułowej panegiryku M. A. GORCZYŃSKIEGO,
Via caelestis Philosophi B. Stanislai Casimiritani, Cracoviae 1683, cyt. za J. DZIK. Ikonografia Stanisława
Kazimierczyka, s. 69.
256
Wyeksponowanie postaci świętego zakonnika, przedstawienie o większych rozmiarach w porównaniu do
innych elementów kompozycji zgodnie z panującym trendem stanowi świadomy zabieg, gdyż ma na celu
przedstawienie cudownej, nadprzyrodzonej mocy, jaka dysponują błogosławieni i święci Pańscy. Ta
nadzwyczajna siła może służyć dobru ludzkości, a zwłaszcza tym, którzy za wstawiennictwem świętego proszą
Boga o otrzymanie potrzebnych łask. Por. W. THEOPOLD, Votivmalerei, s. 37; cyt. za J. JAGLA, Wizerunek
świętych, s. 187.
257
Por. M. AQUILINA, Sings & Mysteries. Revealing Ancient Christian Symbols, Huntington 2008, s.32-39.
254
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Królestwa

Bożego

jest

apoteoza

Stanisława

Kazimierczyka.

Błogosławionego

przedstawionego w znanej klęczącej modlitewnej pozie ze złożonymi dłońmi, którego otacza
wieniec chmur unoszących zakonnika ku wyżynom nieba. Pomiędzy kłębiące obłoki i
chmurne girlandy wpleciono banderole, które przytrzymują putta. Na najszerszej wywiniętej
wstędze znajdującej się pod kolanami widnieje dewiza: B. Stanislai Casimiritani CRL / Beata
Patria

258

, na następnej: et opvs virtvtis, z kolei nad głową kanonika: corona avrea svper

mitram ejvs expressa signo sanctitatis oraz: ex gloria honoris. Putta nie tylko trzymają
banderole, ale także atrybuty pobożnego Stanisława, czyli biret, wieniec oraz kwiat lilii.
Interesująca jest transpozycja duchowej ekstazy ze „Skałki”, gdzie gest błogosławieństwa
zarówno biskupa Stanisława, jak i Najświętszej Maryi Panny został zastąpiony znakiem
koronacji. Dzieciątko Jezus, zgodnie z dewizą wstęgi trzyma w wyciągniętej dłoni koronę,
którą pragnie nałożyć Kazimierczykowi.
Nawiązując ponownie do dwóch plakietek z wyjątkowej aksamitnej oprawy rękopisu
Formula Novitiorum , zainteresowanie budzi przytwierdzony do wierzchniej części medalion
(il. 21) do złudzenia przypominający wyobrażenie bł. Stanisława z miedziorytu Ioannisa
Cehowica. Nie tylko postawa klęcząca, ubiór zakonnika, wieniec bufiastych obłoków, ale
przede wszystkim kształt nimbu w postaci spłaszczonego owalu przesądza o szczególnym
podobieństwie. Stąd nasuwa się pytanie, czy artysta, metaloplastyk wzorował się
miedziorytem Ioannisa Cehowica formując motywy plakiet ? Może było na odwrót, że to
rytownik doceniając wartość rękopisu odwzorował wówczas postacie umieszczone w
medalionach oprawy.
Do kręgu mało popularnych przedstawień Lateranense sidus należy modlitewna scena
z kartusza stopy kielicha z XVII wieku259reprezentująca wielokrotny powielany schemat
kompozycji, podobny do wspomianej wyżej plakiety.
FELIX SÆCULUM
Sformułowanie Felicissimus saeculum Cracoviae jakie po raz pierwszy użył profesor
Akademii Krakowskiej Jan z Trzciany w 1544 r. w żywocie Michała Giedroycia260, stało się
258

Omawiając rycinę z panegiryku M. A. Gorczyńskiego, J. Dzik podała, że na rysunku obłoku z puttami
występuje herb Belina. J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 69. Z kolei na przedmiotowej
fotografii miedziorytu herb zastąpiono szeroką wstęgą z inskrypcją.
259
KZSzP, t. IV, cz. 4, s. 79.
260
R. M. ZAWADZKI, Mistrz Jan z Kęt i „szczęśliwy wiek Krakowa”, w: Felix saeculum Cracoviae, s. 59-60.
Tam też szerzej na temat wydań dziełka Jana z Trzciany. Z kolei J. Dzik podaję, że najstarszy znany wykaz osób
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synonimem zarówno pięciu, a następnie sześciu osób261, jak również określeniem epoki w
której żyli święci „najszczęśliwszego wieku Krakowa”. Jak podkreślają między innymi:
utwory hagiograficzne, panegiryki, zachowane wygłaszane homilie, dokumenty związane z
procesami kanonizacyjnymi, wszyscy oni żyli w wielkiej przyjaźni, odwiedzali się,
prowadzili rozmowy i dysputy, wspierali się wzajemnie. Słusznie zauważyła W. Szelińska, że
XV wiek, w którym żyli świątobliwi mężowie, był rzeczywiście szczęśliwy i błogosławiony
nie tylko dla Krakowa ale i dla Kościoła.262
W ikonografii postaci z kręgu „Felix saeculum Cracoviae” na ogół wszystkie osoby
przedstawiane są w reprezentacyjnych ujęciach en pied,263 a w przypadku Michała
Giedroycia, który był człowiekiem o karłowatym wzroście, nigdy nie spotkamy się z jego
wyobrażeniem, jako osoby ułomnej fizycznie.264 Stosując rodzaj kompozycji wielofigurowej,
zwłaszcza zasady izokefalizmu wobec grupy duchownych „Szczęśliwego wieku” uzyskano
efekt wypełnienia przestrzeni kompozycji całymi postaciami. Zazwyczaj przedstawiani są z
głowami uniesionymi w górę, wpatrujących się w niebo. Nad nimi aniołowie wyłaniający się
z kłębiastych obłoków i chmurnych girland z reguły przytrzymują wywiniętą wstęgę z
napisem: Foelix saecvlvm.

Do najstarszych wyobrażeń błogosławionych zaliczamy

felicis
saeculi
Cracoviae
znajduje
się
w
rękopisie
dołączonym
do
żywota
M. Giedroycia z 1540 r. autorstwa Stanisława z Bystrzycy oraz nieznanego autora z 1544 r. (Epitaphium,
modlitwy, życiorys i cuda Michała Gedroycia - rkps. 138 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej). Dodatkowo Jan z
Trzciany (Arundinensis) w swoim dziele oprócz Jana Kantego, Szymona z Lipnicy, Stanisława Kazimierczyka i
Michała Giedroycia dołącza Świetosława. J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 62-63.
261
W. SZELIŃSKA, Słowo na otwarcie sesji, w: Felix saeculum Cracoviae, s. 16. Żyli w tym samym przedziale
czasowym przypadającym na lata 1390 – 1490. Umierali na przestrzeni ok. 1471 r. do 1489/1490 r. Skład
tworzonej konfraternii ustalony przez Jana z Trzciany, czyli pięciu świątobliwych mężów poszerzył w 1609 r.
Marcin Baroniusz o postać augustianina Izajasza Bonera. Odtąd wymieniano sześć osób konfraternii chwaląc ich
cnoty, świętość życia twierdząc, że była to: amicitia, familiaris, consorcium, piisima conversatio, vitae societas
albo pobożne towarzystwo, czy obcowanie. R. M. ZAWADZKI, Mistrz Jan z Kęt, s. 61, 68.
262
W. SZELIŃSKA, Izajasz Boner i krakowskie środowisko uniwersyteckie jego czasów, w: Felix saeculum
Cracoviae, s. 101-102. Por. M. UBISZEWSKI, Vita beati Sventoslai mansionarii de Sławkowo, Cracoviae 1609; S.
RANATOWICZ, Jasna pochodnia życia apostolskiego Żywot świętobliwy B. Stanisława Kazimierczyka, Kraków
1660.
263
Wyjątek stanowią obrazy z początku XVII w., tj.: scena adoracji krzyża przez bł. M. Giedroycia
z 1624 r., gdzie w dolnej kwaterze przedstawiono sześciu duchownych w pozycji siedzącej, a nad nimi napis:
Foelix saecvlvlum (kościół św. Marka w Krakowie - prezbiterium) oraz podobne dzieło z XVIII w. ale
dedykowane św. Janowi Kantemu z kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP we Włoszczowej. Oprócz św.
Jana przedstawiono tylko czterech towarzyszy. Zdaniem K. Krupskiej w obrazowaniu grupy Felix saeculum
Cracoviae przeważnie brakowało Izajasza Bonera lub Świętosława. K. KRUPSKA, Święty oczami artystów, czyli
przyczynek do ikonografii św. Jana z Kęt w polskiej sztuce nowożytnej, w: Per aspera ad astra, t. 13, red. A.
ŚWIĄTEK, Kraków 2008, s. 66 - 67.
264
Michała Giedroycia rozpoznajemy przede wszystkim po białym habicie z wyhaftowanym czerwonym
krzyżem i sercem oraz trzymanym w ręku kosturem lub laską. Albowiem na wskutek częstych chorób w
dzieciństwie, utracił władzę w nodze i przy chodzeniu musiał podpierać się kulą. Por. A. BRUŹDZIŃSKI, Michał
Giedroyć, zwany błogosławionym, na tle duchowości Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty, w: Felix
saeculum Cracoviae, s. 117.

69

drzeworyt zamieszczony w życiorysie Świętosława ze Sławkowa z 1609 r.265, lecz
identyfikacja osób jest utrudniona, z uwagi na jakość i prymitywizm wykonania.266 Wzorem
do transpozycji przedstawienia owych świątobliwych i pobożnych mężów bez wątpienia jest
dzieło Łukasza Porębskiego z 1628 r.,267 zawieszone na północnej ścianie bazyliki Bożego
Ciała, przy mauzoleum Stanisława z Kazimierza. Skupmy uwagę na jednej tylko postaci z
kręgu „Felix saeculum Cracoviae” czyli na bł. Stanisławie, którego ukazano w centrum
obrazu, z uniesioną głową, pomiędzy Janem Kantym, a Szymonem z Lipnicy (il. 22). W
prawej dłoni trzyma uniesiony potrójny kwiat lilii268, natomiast w lewej księgę, atrybut
nauczycieli269, na której ułożono zielony wieniec laurowy, znak zwycięstwa i nagrody270 oraz
triumfu nad: grzechem, złem i śmiercią271. Ponadto możemy odnaleźć pewną analogię
265

Por. M. UBISZEWSKI, Żywot błogosławionego Świętosława ze Sławkowa, Kraków 1609.
J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 78.
267
KZSzP, t. IV, cz.4 s, 62. Ponadto istniała w klasztorze jeszcze inna kopia tego obrazu pełniąca rolę ruchomej
zasuwy wizerunku Matki Bożej Loretańskiej, znana z zachowanej fotografii w archiwum klasztoru. Różnice
polegają m.in. w detalach, a także w umieszczonym na wstędze napisie z występującym błędem: FOELIX
SECVLUVM XV (por. il. 23). W swoim analitycznym opracowaniu J. Dzik błędnie przypisała powyższy tekst
umieszczony na banderoli dziełu Ł. Porębskiemu J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 79. Jest to
jedyne przedstawienie, gdzie błogosławieni „szczęśliwego wieku” depczą personifikacje zwalczanych
występków i słabości. TAMŻE, s. 79; Por. M. SKRUDLIK, Mistrz Łukasz z Krakowa, Dawna Sztuka R. 2 (1939),
s. 237. Aspekt zapisów wydatków kościelnych za obraz przywołując źródła opisuje S. RYŁKO, Droga do
kanonizacji, s. 51, 53.
268
Inspiracją dla symboliki najbardziej rozpowszechnionego kwiatu, czyli lilii, jako atrybutu Matki Bożej i
licznych świętych jest Biblia (np.1 Krl 7,19; Pnp 2,1; Mt 6,28-29). Potrójny kwiat potwierdza potrójne
dziewictwo Maryi: przed narodzeniem Jezusa, w czasie i po Jego narodzeniu (ŚW. AUGUSTYN , Sermones
suppositi de Sanctis, PL 39, 2107). Jest synonim: czystości, niewinności i dziewictwa, ale
i symbolem zmartwychwstania, boskiego światła i chwały, dobrych uczynków, wiecznego szczęścia,
a także czystej duszy i pokory. S. KOBIELUS, Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska
starożytność i średniowiecze, Kraków 2006, s. 121-124. W Piśmie św. lilia jest symbolem wybrania.
J. PICK, W świecie Biblii. Flora. Niemi świadkowie chwały Boga. Leksykon roślin w Biblii, Pelplin 1998, s.8485. Ponadto kwiat sugeruje nietkniętą zagrożeniami czystość serca i ciała. Atrybut duchownych, zakonnic i
mniszek, jako symbol gorliwie zachowywanych ślubów zakonnych. L. ROTTER, Rośliny jako atrybuty świętych,
w: Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, red. J. MARECKI, L. ROTTER, Kraków 2007, s.47-49.
Ponadto J. SEIBERT, Leksykon sztuki chrześcijańskiej, s.177-178; M. PFISTER - BURKHALTER, Lilie, w: Lexikon
der christlichen Ikonographie, t. 3, k.100-102; A. W. STEFFLER, Symbols of the Christian faith, s. 22; G.
FERGUSON, Sings & Symbols, s.33-34; G. G. SILL, A handbook of symbols in Christian art, New York 1996, s.
52 i inni.
269
W. HOFFSÜMMER, Leksykon dawnych i nowych symboli, s. 46. Powszechnie księga jest symbolem mądrości,
poza tym ma szczególne znaczenie dla chrześcijaństwa (np. ewangelie, listy, apokalipsa, księgi liturgiczne itp. J.
SIEBERT, Leksykon sztuki chrześcijańskiej, s. 170, a także wiedzy J. BALDOCK, Symbolika chrześcijańska, s.119.
Por. D. FORSTNER, Świat symboliki chrześcijańskiej, s. 407.
270
Wieńce posiadają wielorakie znaczenie najczęściej wyrażają ideę zwycięstwa, sławy, czci i wyróżnienia.
Według D. Forstner w czasach prześladowań chrześcijan wieniec utożsamiano z męczennikami, a także walki
samego chrześcijanina ze złem. D. FORSTNER, Świat symboliki chrześcijańskiej, s. 435-440. W sztuce
chrześcijańskiej wieniec i korona są zazwyczaj umieszczane obok siebie. M. LURKER, Słownik obrazów i
symboli biblijnych, s.92-93. Laur nie dający się pokonać chłodom zimy, to znak sławy i zwycięstwa ludzi
świętych, którzy nie poddali się żadnym prześladowaniom. Ceniony również dla walorów zapachowych,
wydawał woń i nigdy nie traci listowia. S. KOBIELUS, Florarium christianum, s. 211-212.
271
J. MAŁOCHA, Symbolika roślin w sztuce wczesnochrześcijańskiej. Zarys zagadnienia, w: Symbolika roślin,s.
68-69; A. W. STEFFLER, Symbols of the Christian faith, s. 59; G. FERGUSON, Sings & Symbols, s.33;G. G. SILL,
A handbook of symbols in Christian art, s. 51.
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zachodzącą między słowem wieniec, a etymologią wyrazu baccalaureatus, gdyż laureus w
języku polskim oznacza wawrzyn.272 Jakże celne jest spostrzeżenie J. Jagly, że lilia będąc
przypisaną świętemu staje się platformą wynoszącą wiotką postać ponad zwykłość, ponad
przeciętność.273Błogosławiony

zakonnik

przydeptuje

roznegliżowanego

człowieka,

unoszącego rękę w błagalnym geście straceńca, którego obnażone popiersie symbolizuje,
próżność274 zmysłowość, pożądliwość i uciechy doczesnego, przemijającego świata.275 Jest to
również wyrazisty znak zwycięstwa i chwały tryumfu w myśl słów psalmisty: „Usiądź po
mojej prawej stroni, aż położę twych wrogów jako podnóżek pod stopy twoje” (Ps 110, 1).
Natomiast w górnej części kompozycji dodatkowo przedstawiono w chmurnych girlandach
muzykujących aniołów z otwartą księgą śpiewających i wtórujących przy akompaniamencie
trzymanych instrumentów muzycznych, co potęguje wrażenie podniosłej, radosnej atmosfery.
Znany od średniowiecza motyw muzykujących aniołów odzwierciedla harmonię boską
i harmonię świata, kosmosu276. Refleksję budzi fakt pominięcia przez artystę nimbów jakie są
przynależne Sługom Bożym - wyniesionym przez Kościół „na ołtarze” błogosławionym i
świętym.277 Być może w trakcie wielokrotnego przemalowywania obrazu zatarto ten istotny
atrybut.278
W późniejszych przedstawieniach otoczenia „Felix saeculum Cracoviae” zmieniano
porządek i kolejność prezentacji poszczególnych postaci. Ponadto przyporządkowywano inne
personifikacje zwalczanych występków, bądź całkiem redukowano lub dodawano nowe
atrybuty błogosławionym. Stan taki dotyczył również motywów ukazywanej angelologii na
tle ciągu małych obłoczków i chmur.
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łac. bacca – to w języku polskim określenie jagody. W. KOPALIŃSKI, Słownik wyrazów obcych
i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, t. IV, cz. 1, Warszawa 2007, s. 58.
273
J. JAGLA, Wizerunek świętych wotywnych, s. 193.
274
W średniowieczu nagość rozumiano także, jako naruszenie określonych zasad moralnych oznaczających np.
rozpustę, próżność. S. KOBIELUS, Człowiek i ogród rajski w kulturze średniowiecza, Warszawa 1997, s. 107,
109.
275
J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 79. Jeżeli chodzi o nagość w powiązaniu ze zmysłowością,
to już w chrześcijańskiej średniowiecznej symbolice odróżniano nuditas virtualis, a nuditas criminalis. Zatem
wszelka nagość zawsze ma ambiwalentny sens i wywołuje dwuznaczne emocje. J. E. CIRLOT, Słownik symboli,
s.265-266. Por. O. HOLL, Nacktheit, w: Lexikon der christlichen Ikonographie, t. 3, k. 308-309.
276
R. GIORGI, Aniołowie muzykujący, w: Aniołowie i demony. Leksykon historia, sztuka, ikonografia, tł. T.
ŁOZIŃSKA, Warszawa 2005, s.318-326.
277
Zatem nie jest w pełni precyzyjne stwierdzenie S. Ryłko, że Stanisław zawsze przedstawiany jest
z aureolą. S. RYŁKO, Stanisław z Kazimierza, s.86. Płótno Ł. Porębskiego nie jest jedynym przypadkiem,
ponieważ na miedziorycie (APK E.54/nr 598) Michała Żukowskiego z 1757 r. rytownik odstąpił od
przedstawienia błogosławionych z nimbami.
278
Za M. Skrudlikiem i F. Stolotem, J. Dzik podaje, że przedmiotowy obraz jest prawie całkowicie
przemalowany. J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 79
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Przykładem zastosowania nowego układu jest miedzioryt Jana Aleksandra Gorczyna z
XVII wieku279 (il. 24), przedstawiający pięciu błogosławionych ze złożonymi w
modlitewnym geście dłońmi, bez atrybutów. Wszyscy mają podniesione głowy, wpatrzeni w
Trzecią Osobę Boską personifikowaną przez gołębicę, która z rozpostartymi skrzydłami
otacza zebranych swoim tchnieniem, napełniając mocą. Wielbią Boga dostrzegając widzialny
akt transcendentnej interwencji, którą symbolizują rozchodzące się od Ducha Świętego
promienie. Zebrani szukają tego, co „w górze” (por. J 8,50), gardząc ziemskimi zaszczytami.
Jedynymi atrybutami są leżące na ziemi pod stopami insygnia władzy świeckiej, jabłko i
korona, przypominająca książęcą mitrę. Kazimierczyk jest ukazany między Świętosławem,
a Janem Kantym jako młody zakonnik, bez zarostu, o łagodnym obliczu. Głowy
świątobliwych mężów otaczają nimby, nad którymi wypisano ich imiona. Ponadto
w górnej części ryciny widnieje napis: A. Dni 1440 Regno Poloniae foelix saecvlvm
inauspicatum est. Dodatkowo poza polem sceny, w dolnej tercji obrazka umieszczono
tekst.280
Z kolei miedzioryt autorstwa Michała Żukowskiego z 1757 r.281 ujmuje sześć postaci
świętych „szczęśliwego wieku.”282 (il. 25). Ujęcie duchownych uwarunkowane jest modelem
znanym już w średniowieczu dla wyobrażenia pojęć abstrakcyjnych283. W tym przypadku
Stanisław Kazimierczyk ustawiony pomiędzy Michałem Giedroyciem, a Janem Kantym,
wyobrażony z brodą trzyma tylko w prawej dłoni księgę, jako jedyny swój atrybut.
Przedstawione osoby nie posiadają nimbów nad swoimi głowami. Bufiaste chmury
wypełniają środkową i górną strefę ryciny. Na osi kompozycji znajduje się anioł z banderolą z
widniejącym napisem: Felix saecu[lum] Craco[viae] A 1400, a nad nim berła Akademii
Krakowskiej oraz wizerunek Misericoria Domini z Mater Dolorosa , którego szczególną
czcią otaczał Jan Kanty.284 Na górnym marginesie poza polem miedziorytu widnieje napis:
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Dotyczy miedziorytu znajdującego się w Tekach Ambrożego Grabowskiego (APK - E.54 / nr 547).
„Idem Sapiatis eandem charitatem habentes, unanimes idipsum sentientes, nihil per contentionem, neque per
inanem gloriam sed in humilitate sibi inuicem arbitrantes non quae sua sunt singuli considerantes sed ea quae
aliorum. Edid; 2.” O podobnej rycinie znajdującej się w zbiorach BJ (nr 1102) wspomina J. DZIK, Ikonografia
Stanisława Kazimierczyka, s. 80.
281
APK (E. 54/ nr 589)
282
Jest on transpozycją znanego schematu i odwzorowaniem XVIII w. obrazu z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Por. J. MYCIELSKI, Katalog portretów i obrazów będących własnością UJ, Kraków 1913, s. 31. Ponadto o
wykonanych podobnych obrazach i ich lokalizacjach na terenie Polski szerzej J. DZIK. Ikonografia Stanisława
Kazimierczyka, s. 80-81.
283
Tamże, s. 89.
284
Tamże, s. 80. Nie tylko fakt związku błogosławionych z krakowską uczelnią ale umieszczenie herbu
Akademii Krakowskiej na obrazie predestynuje do stosowania szczególnej nazwy dzieła znanej jako „Patroni
280
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Imago Misericordiae in vestibulo Collegii Majoris Universitatis Cracoviensis, natomiast w
dolnej części obrazka, w osobnym polu umieszczono treść: 1. Cantius en felix ! 2. Sventoslaus
atque 3. Michael, 4. Isaias, 5. Simon, 6. Stanesilaus item, Tot Sanctos cinxitlauris Academus
in uno Aeveo: quot tantis ? jam patuere Deo. Warto zwrócić uwagę na dodatkowy zabieg
rytownika, który dodał przed imionami cyfry, aby móc bez problemu rozpoznać wizerunek
danego błogosławionego.
Wykraczający poza znany schemat i konwencję przedstawienia grupy pobożnych
duchownych z XV wieku miedzioryt Jana Aleksandra Gorczyna z 1719 r. (il. 26) dotyczy
alegorycznej sceny wyobrażenia nauki, wiary i miłości ojczyzny.285 Tym razem pięciu
„przyjaciół” toczących dysputy przedstawionych jest w marszu. Niestety możemy jedynie
przypuszczać, że bł. Stanisław to młoda postać w stroju zakonnym typowym dla kanoników
regularnych z otwartą książką, którą trzyma w dłoni opierając również o swój bok. Nad sceną
góruje szybujący orzeł trzymający w swoich szponach szeroką podwiniętą dewizę z
osiemnastoma tarczami herbowymi polskich rodów szlacheckich. Ponadto łeb ptaka otacza
promień na którym umieszczono napis: Haec mihi umbra Phahus. Promień zwężając się w
kierunku postaci Jana Kantego, dotyka jego piersi.
Innym niekonwencjonalnym obrazem związanym zarówno z motywem „szczęśliwego
wieku”, jak i tematem nauki jest dzieło sygnowane przez Laurentiusa Stephanusa Löbe e
Warmia z 1732 r. zatytułowane: „Święci i błogosławieni krakowscy” znajdujące się w
klasztorze Bożego Ciała.286 Jest to scena upamiętniająca legendarne radosne spotkanie,
odwiedziny Stanisława na Kazimierzu, przez czterech przyjaciół: Jana Kantego, Szymona z
Lipnicy, Izajasza Bonera i Michała Giedroycia. Tłem jest kościół, jego północna nawa i
klasztor Bożego Ciała. Błogosławiony Stanisław wychodzi na przeciw swoim konfratrom
witając ich serdecznie o czym świadczą gesty rąk i dłoni. Również i w tym przypadku
zrezygnowano z umieszczenia nad głowami nimbów.
PATRONUS

Uniwersytetu Krakowskiego”. A. GRABOWSKI, Religijność w dawnym Krakowie. Wypisy
z dzieł, red. A. WAWRYSZCZUK, Kraków 2009, s.130.
285
W. KOLAK, „Felix saeculum Cracoviae” w ikonografi, w: Felix saeculum Cracoviae, s. 142,
286
napis: Laurentius Stephanus Löbe e Warmia a[d] G[randem ?] Visłam fecit 1771
występuje
z chronostychem KZSzP, t. IV, cz. 4, s. 77. Por. La VrentIVs stephan Vs Löbe è WarMIa à cVistaDt feCit. J.
DZIK. Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 82; S. RYŁKO, Droga do kanonizacji, s.94.
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Największe odzwierciedlenie kultu bł. Stanisława w sztuce niewątpliwie przypada na
XVII i XVIII wiek. Nasilenie refleksów kultu w sztuce zdaniem J. Samka wiązało się ze
zjawiskami cudownych wydarzeń, uzdrowień, a także staraniami o beatyfikację i kanonizację,
jak również właściwym dla epoki baroku rozwojem czci i kultu świętych oraz
błogosławionych.287 Stosując istniejącą od wieków w Kościele zasadę: Lex orandi - lex
credendi (sposób modlitwy jest wyrazem wiary), zwracano się do Boga za pośrednictwem
świętych, których obierano za patronów. W ikonografii Kazimierczyk występuje jako patron
miasta288, Akademii Krakowskiej289, a nawet Polski.290
W celu propagowania kultu Kazimierczyka utrzymany w „patronalnej” konwencji
miedzioryt powielany przez Jana Aleksandra Gorczyna, wykonany na podstawie rysunku
kopii obrazu Ł. Porębskiego „Foelix saeculum” sporządzonej przez Jana Chryzostoma
Proszowskiego należy do najbardziej rozpowszechnianych i popularnych tego typu
przedstawień błogosławionego291(il. 27). Rycina łączy w sobie znane dwa główne motywy,
czyli wyobrażenie kanonika z grupy „Felix saeculum Cracoviae” jako centralnej postaci oraz
wizji na „Skałce”. Paralelne całopostaciowe ujęcie młodego Stanisława wraz z jego
atrybutami wzbogaca dodatkowo umieszczony wokoło głowy promienisty nimb. Postać
przedstawiono na tle topografii Kazimierza widocznej w perspektywie „z lotu ptaka” ujętej
z wawelskiego wzgórza. Inna natomiast w porównaniu z dziełem Ł. Porębskiego jest
personifikacja pokonanego występku, na którym z pogardą stoi Kazimierczyk.292 Popiersie
nagiego człowieka ze szklaną przeźroczystą kulą i zarysem „sierpu” księżyca na głowie
symbolizuje marność, kruchość egzystencji ludzkiej oraz nędzę życia światowego, a także
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J. SAMEK, Specyfika odbicia w sztuce błogosławionych „felix saeculum”, w: Felix saeculum Cracoviae, s.
159
288
Bł. Stanisław został ogłoszony patronem Kazimierza, a dzień jego śmierci stał się dniem wolnym od pracy.
Odbywały się także specjalne uroczystości. Conclusiones APK nr 833, s. 344, cyt. za S. RYŁKO, Droga do
kanonizacji, s. 11; TENŻE, Patron Kazimierza, s. 111.
289
Na przykład miedzioryt APK (E. 54/ nr 589). Por. przyp. 117.
290
Jak twierdzi S. Ryłko o tym fakcie może świadczyć m.in. wiersz z 1635 r. z okazji zwycięstwa nad
Moskalami. S. RYŁKO, Droga do kanonizacji, s. 57 - 58 oraz 129-137; W. KOLAK, „Felix saeculum Cracoviae”
w ikonografi, w: Felix saeculum Cracoviae, s. 147; Niezwykle popularne stały się znane już w średniowieczu
obrazki dewocyjne rozpowszechniane w szerszym zakresie począwszy od XVI / XVII wieku, wykonywane dla
prywatnych odbiorców w celu pobudzenia silniejszych emocji religijnych przeżyć. Por. K. KUBALSKASULKIEWICZ, M. BIELSKA-ŁACH, A. MANTEUFFEL-SZAROTA (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych,
Warszawa 2005, s.85.
291
APK (E. 54/ nr 1913); por. APK (E. 54/ nr 543), APK (E. 56/ nr 427), APK (E. 56/ nr 428); Tego typu rycina
była masowo powielana i rozpowszechniana J. DZIK. Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 64 - 65; W.
KOLAK, „Felix saeculum Cracoviae” w ikonografi, w: Felix saeculum Cracoviae, s. 147.
292
Przedmiotowa alegoria w obrazie Ł. Porębskiego była przyporządkowana Szymonowi z Lipnicy.
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zmienność i przemijalność ziemskich dóbr293. Oznacza także ludzi złych, obłudnych i
hipokrytów uważających siebie za chrześcijan, nie mniej jednak należących do wspólnoty
Kościoła.294 W tle po obu stronach kompozycji zilustrowano mistyczne widzenie Matki Bożej
z Dzieciątkiem trzymającym koronę i biskupem Stanisławem oraz wyrażające szczęście i
harmonię zbawionych dusz muzykujących aniołów z instrumentami i nutami. Ekstaza o sile
sięgającej najgłębszych rejonów duszy staje się zdarzeniem bliskim tym świętym, którzy
dzięki nieustannej żarliwej oraz doskonałej modlitwie doświadczali mistycznego przeżycia
transcendentnego

wydarzenia

-

widzenia,

jako

swoistego

przywileju

spotkania

z Bogiem. Jest ono także zapowiedzią przyszłej szczęśliwości i dowodem Bożej miłości.295
Nad puttami i kłębiącymi się obłokami widnieje inskrypcja: Gloria et honore Coron astieum
Domine. Pejzaż tła uzupełniają dodatkowe elementy dekoracyjne i alegoryczne umieszczone
w dolnej tercji sceny w postaci detali florystycznych, na przykład drzewa z liśćmi oraz traw.
Pod ryciną umieszczono rymowany wiersz wskazujący na orędownictwo i patronat bł.
Stanisława nad Koroną.296
Tożsamy miedzioryt297 o charakterze protektorskim prezentuje rycina sygnowana
przez: dels. I. Prossowski oraz Io. Alex. Gorczyn, sculp 8, z końca XVII wieku298(il. 28).
293

C. RIPA, Ikonologia, tł. I. KANIA, Kraków 2008, s. 299. Na ambiwalentność znaczeń zwraca uwagę S.
Kobielus, albowiem księżyc był symbolem przejścia ze śmierci do życia i życia w śmierć. W Biblii księżyc był
także symbolem niestałości (por. Syr 27,12), a ze względu na zmienność w tradycji judaistycznej
charakteryzował naród żydowski. W odniesieniu do zmienności i symboliki Księżyca, to Adam był pierwszy,
który błądził, Kain zaś został uznany za tułacza (Rdz 4,14), a naród żydowski wędrując przez pustynię do ziemi
Kanaan stale zmieniał swą drogę i miejsce pobytu. Księżyc był także symbolem rytmów biologicznych, np.
przypływy i odpływy wody, wpływ na urodzaje. W nim także czystość wiązała się z płodnością, co
metaforycznie odnoszono do dziewictwa i macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. S. KOBIELUS, Krzyż
Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory, Warszawa 2000, s.83-84. Por. W. W. SZETELNICKI,
Ikonografia litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa zawarta w programie witraży z kościoła Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Legnicy, Perspectiva 2 (13) 2008, s.271-274.
294
Metaforyczne przedstawienie nagości oznacza zmysłowość, żądzę i pożądanie cielesne, a także brak cnót. G.
FERGUSON, Sings & Symbols in Christian Art, s.49; Podeptana postać z księżycem jest również antyczną
alegorią. Forma przeźroczystej szklanej kuli, z uwagi na właściwości szkła, łatwo może ulec zniszczeniu, stąd
jest metaforą marności ziemskich. J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 88-89.
295
R. GIORGI, Modlitwa i ekstaza, w: Aniołowie i demony, s.148-149, 318. Por. więcej na temat instrumentach
muzycznych J. MONTAGU, Instrumenty muzyczne w Biblii, tł. G. KUBIES, Kraków 2006, passim.
296
Anielskiey znák czystości, kwiát ma Liliowy,
Zwyćięstwá z świátá, wieniec odbiera Laurowy:
Tym gdy Cię STANISLAWIE Niebo koronuie
Vproś, niech w naszey pokóy Koronie panuie.
297
APK (E.54/ nr 543)
298
Jan Aleksander Gorczyn (ok. 1618 – 1695) krakowski wydawca, rytownik i drukarz. Do niniejszej ryciny
nawiązuje E. RASTAWIECKI, Słownik rytowników polskich, Poznań 1886, s. 121; Wyobrażenia Bł. S.
Kazimierczyka autorstwa J. A. Gorczyna zawiera publikacja K. Łoniewskiego pt. Jasna pochodnia..., a także M.
A. Gorczyńskiego pt. Żywy wzór apostolskiej doskonałości...K. ESTREICHER, Bibliografia polska, t. XVII,
Kraków 1899, s. 238-242, cyt. za J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 64-65, tam też szerzej na
temat rycin. Por. www.estreicher.uj.edu.pl – [odczyt 04.05.2010 r.]. W opracowywanym przez Wacława Kolaka
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Różnica polega na zastosowaniu w tle innych metaforycznych elementów, a mianowicie:
zredukowano wizję objawienia Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem i św. Stanisławem
oraz alegorię harmonii przestworzy. W zamian wkomponowano dwa anioły oparte o bufiaste
obłoki, unoszące na wyciągniętych w górę ramionach wstęgę z napisem: FOELIX
CASIMIRIA. Niezmiernie istotne z punktu widzenia omawianej opiekuńczej problematyki jest
umieszczenie tarczy herbowej miasta Kazimierz zawieszonej na drzewie, zamiast elementu
zabudowy w dolnej części ryciny. Fakt obrania pobożnego zakonnika za swojego patrona
dodatkowo potęguje umieszczona inskrypcja w dolnym polu bordiury ilustracji,
o treści: B. STANISLAVS CASIMIRITANUS CAN. REG.
Nawiązując do patronatu, atrybutów oraz sposobu przedstawień Lateranense sidus299
w stosunku do patrzącego, czyli w całej postaci wypada wskazać na rzeźbę.300 Jedynie
fotografia J. Kriegera dokumentuje drewnianą polichromowaną figurę (il. 29) Kazimierczyka
ze znanymi gestami i atrybutami. Wprowadzonym nowym atrybutem jest biret, który nosi
kanonik na głowie. Być może była to rzeźba, stanowiąca część feretronu301 albo której
używano w obchodach uroczystości związanych z błogosławionym eksponując ją w oknie
wieży świątyni.302
Interesującą terakotową rzeźbę przedstawiającą bł. Stanisława umieszczono w
eksponowanym

miejscu,

w

niszy fasady

kanonickiego

kościoła

świętych

Piotra

i Pawła na Antokolu w Wilnie (il. 30). Niestety, jak stwierdza A. S. Czyż, postać
Kazimierczyka autorstwa Nowotnego nie posiada większej wartości artystycznej, gdyż
charakteryzuje się między innymi: brakiem zastosowania poprawnych proporcji, detale
twarzy są zbyt „prymitywne”, postaci nie nadano dynamicznego i ekspresyjnego wyrazu, brak
gestykulacji303. Pomimo wymienionych zastrzeżeń, warto zwrócić uwagę, że sztywna postać
zakonnika, z szeroko otwartymi oczami i ustami przypomina znany układ prezencji. Prawa
dłoń spoczywa na piersiach, natomiast lewa utrzymuje księgę na której spoczywa wieniec.
katalogu rycin z tek A. Grabowskiego występuje wzmianka dotycząca nazwiska: J. Proszowski rys. APK (E.54/
nr 543).
299
Por. R. M. ZAWADZKI, Mistrz Jan z Kęt, w: Felix saeculum Cracoviae, s. 67
300
Znanych jest kilka figur Stanisława Kazimierczyka. Z zachowanych do naszych czasów są trzy rzeźby bł.
Stanisława. W tej części opracowania zaprezentowana zostanie figura z frontonu kościoła śś. Piotra i Pawła na
Antokolu oraz procesyjna znana tylko z fotografii.
301
Inwentarz klasztoru XX. Kanoników regularnych Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie z 1875 r., s. 6 nn.
(ABC). Tytuł wskazuje na inwentarza klasztoru, ale opis odnosi się także do wyposażenia kościoła S. RYŁKO,
Droga do kanonizacji, s. 130; J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 65.
302
Por. Descripto synoptica Publicum De Investionis Crucis Recurrente Annua Festivitate D. Stanislai
Casimiritan. 1717 r. (ABC). J DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 65.
303
A. S. CZYŻ, Kościół świętych Piotra i Pawła, s.85-87.
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Rzeźbiarz pozbawił Kazminierczyka lilii z potrójnym kwieciem. Rekompensując ubytek
atrybutu umieścił ponad niszą dwa stiukowe putta, które trzymają zamiast banderoli
nieproporcjonalnie duży biret.
Pojęcie

patronatu

łączy

się

także

z

ideą

orędownictwa.

Podobnie

jak

w omawianych wyżej dziełach związanych z twórczością Ł. Porębskiego, tak i w tym
przypadku obraz z 1619 r. utrzymany jest w mistycznym klimacie szesnastowiecznej sztuki
włoskiej, sygnowany jest przez samego autora.304 Artysta zastosował podział kompozycji na
dwie strefy, jak gdyby dzieląc oglądany świat na: sacrum - górna strefa i profanum - dolna
strefa. Zastosował efekty dynamiczne, emocjonalne i luministyczne, które potęgują jasne
poświaty nimbów oraz świetliste obłoki.

Na główny motyw dzieła umieszczonego na

zachodniej ścianie kościoła Bożego Ciała wskazuje sama nazwa „Uzdrowienie chorych za
przyczyną bł. Stanisława Kazimierczyka”.305 Pole świętych ukazuje w najwyższej tercji
obrazu tronującą Trójcę Świętą, poniżej Najświętszą Maryję Pannę oraz św. Augustyna.
Strefę zamyka postać bł. Stanisława ujęta w odpowiednio powiększonych proporcjach,
sprawiająca wrażenie zachowania połączenia pierwszoplanowości z perspektywą. Podnóżek
dla Maryi Panny oraz dla św. Augustyna i bł. Kazimierczyka przedstawionych
w klęczącej pokornej postawie, tworzą platformy utworzone z kłębiastych chmur.
Wyobrażenie Stanisława w pozie żarliwego swoistego dialogu z Bogiem symbolizują
zdefiniowane gesty rąk oraz układ ciała. Lewą rękę wyprostowaną w łokciu opuszcza
zakonnik bezwładnie w dół, czyli tam, gdzie znajdują się ci, którzy oczekują pomocy
i Bożej interwencji. Jego dłoń, a zwłaszcza palec wskazujący skierowany jest na bezradnych
ludzi, chorych, ubogich szukających ratunku i wsparcia w sytuacjach beznadziejnych. Prawą
rękę, w błagalnym geście wznosi błogosławiony w górę, w kierunku Boga obecnego w
Trzech Osobach oraz Bogurodzicy i świętego Augustyna. Dolna przestrzeń profanum ukazuje
sytuacje nadprzyrodzonej Bożej ingerencji ratującej ludzkie życie lub zdrowie, jako
pozytywną odpowiedź na zanoszone prośby oraz pośrednictwo błogosławionych i świętych
Pańskich. Stłoczone postacie zdesperowanych wiernych przedstawiono w rozmaitej scenerii
zabudowy architektonicznej, czyli: arkad, ścian, schodów oraz wyposażenia mieszkalnych
wnętrz.

304

w dolnym prawym rogu widnieje napis: Lvcas Porebivs n[atus] Badgostien[sis] hasce tabelas pinxerat 1619. J
DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 70.
305
KSzP, t. IV, cz. 4, s. 62.
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Pozostając w nurcie świętych, błogosławionych oraz sług Bożych, zaliczanych do
grona patronów zakonu należy odnieść się do apoteozy kanoników regularnych
uwiecznionych na płótnie Tomasza Dolabelli306 „Ordo Apostolorum” z 1627 r. Wśród
założycieli i wybitnych reprezentantów kanoników regularnych znajdujemy w prawym
dolnym rogu odwróconą postać bł. Stanisława307 w znanym ujęciu modlitewnym, czyli
klęczącego ze złożonymi dłońmi. Charakter modlitewnej pozycji podkreślają także układ
draperii sutanny, który nawiązuje w naturalny sposób do postawy zakonnika. Kazimierczyka
przedstawiono w sile wieku, z widoczną tonsurą i lekkim zarostem twarzy spogląda w otwarte
niebo, gdzie na firmamencie z obłoków zasiada Chrystus i Jego Matka oraz apostołowie.308
ATRYBUTY I INNE WYOBRAŻENIA
W zachowanej ikonografii świątobliwego prezbitera Stanisława spotykamy się
również z uniwersalnymi atrybutami innych świętych, które adoptowano na potrzeby kultu
oraz dodając błogosławionemu Kazimierczykowi. Niewątpliwie takim przykładem jest
miedzioryt z XVIII wieku309 (il. 31), gdzie bł. Stanisława przedstawiono w dynamicznej
pozie, jako młodego zakonnika z gorejącym sercem trzymanym w lewej dłoni oraz ukwieconą
lilią subtelnie unoszoną w prawej. W chrześcijańskiej tradycji serce jako siedlisko miłości i
miłosierdzia wyraża przede wszystkim najwyższą miłość Chrystusa, który ofiarował swoje
życie „dla wielu”310. Płomienne serce, rozpalone ogniem miłości jest zaś alegorią miłości
bliźniego311, a także mistycznym ołtarzem312. Jest to przymiot utożsamiany między innymi ze
św. Augustynem, i zapewne w nawiązaniu do tego atrybutu oznacza w dłoni kanonika

306

Tamże, s. 62.
J DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 72.
308
Obraz utrzymany w podobnej, co dzieła szkoły Ł. Porębskiego dwustrefowej konwencji nosi również nazwę
Chwała Zakonu Kanoników Regularnych.
309
APK (E. 54/ nr 1915). O analogicznym wyobrażeniu wspomina J. Dzik, w odniesieniu do karty tytułowej
panegiryku zamieszczonego w: P. F. Mariano a S. Stanislao, Honor cum debito cultu B. Stanislao Casimiriensi,
Leopoli 1761, a także o podobnej ikonografii świętych J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 65-66.
310
W nawiązaniu do symboliki oraz kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, związanego z nurtem pasyjnym, od
XVII wieku, propagowanym zwłaszcza przez św. św. Małgorzata Maria Alacoque 1647 – 1690. przedstawia się
przebite serce (mięsień serca) otoczone koroną z cierni, które wznosi się ponad płomieniami i krzyżem. M.
FEUILLET, Leksykon symboli chrześcijańskich, tł. M. PALEŃ, Poznań 2006, s.120. Serce jest też organem
pamięci, pozwalającym człowiekowi powracać do wydarzeń i otrzymanych łask (por. Pwt 6,6). E. DAHLER,
Święta i symbole, tłum. G. KANIA, Warszawa 1999, s.113-116; W. W. SZETELNICKI, Ikonografia litanii, s. 254256.
311
Ogień jest symbolem ambiwalentnym ponieważ może pełnić rolę oczyszczającą lub niszczącą. Jest wyrazem
życia, ale też może spowodować śmierć. M. FEUILLET, Leksykon symboli, s.87-88. J. BALDOCK, Symbolika
chrześcijańska, s.133-134;
312
Durandus nazwał tak serce, gdyż oczyszczane ogniem Ducha Św. i uszlachetniane uczynkami miłości, są
składane Bogu w ofierze. M. LURKER, Słownik obrazów, s.209-211.
307
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pobożność i gorliwość w głoszeniu Królestwa Bożego.313 Ponadto płomienne serce
i monogram Maryi staje się symbolem wspólnot żyjących według reguły św. Augustyna.314
Lecz rytownik umieścił w sercu jeszcze jedną metaforę, która nie znajduje analogi w
ikonografii. Chodzi o stylizowany monogram Maryi, podobny do tego, jaki był namalowany
na antepedium ołtarza w obrazie z procesyjnej chorągwi kościoła Bożego Ciała. Ten sam
monogram otoczony promienistą aureolą powtórzono, umieszczając pomiędzy puttami w
glorii architektonicznego tła ryciny, z wyróżniającą się kolumną oraz arkadą. Zastosowanie
tego symbolu dowodzi o wyjątkowym nabożeństwie i czci oraz miłości okazywanej
Najświętszej Maryi Pannie. Promienisty nimb sięga ramion sakralizując postać kaznodziei,
który wznosi swój wzrok ku górze, w obłoki chwały. Na niezwykłą pobożność
Kazimierczyka

wskazuje

także

przyjęta

klęcząca

postawa.

Dodatkowym

detalem

zaczerpniętym z symboliki floralnej jest krzew z rozpościerającymi się liśćmi,
przypominającymi swoim kształtem pnącza laurowe. Ponadto w dolnej części ilustracji w
ozdobnym kartuszu dołączono herb Bończa. Całość kompozycji zamykają stylizowane
woluty poniżej których umieszczono inskrypcję: B. STANISLA CASIMIRITAN oraz wiersz.315
Adoracja i kontemplacja krzyża jest jednym z elementów należących do ideału
duchowości zakonnej realizowanej przez bł. Stanisława. Miedzioryt z XVIII wieku316
wykonany zgodnie z panującą modą reprezentuje styl mistyki, czyli próby przekazania głębi
ponadzmysłowych doznań,317 inspirowanych pismami ówczesnych czołowych teologów
duchowości w nurcie kontrreformacji318 (il. 32). Owalny konterfekt wpisany w kompozycję
palm wznoszonych przez dwa anioły ukazuje młodego, medytującego kanonika z lekko
pochyloną głową w kierunku krzyża, który z wielkim pietyzmem trzyma obiema rękami.
313

J. MARECKI, L. ROTTER, Jak czytać wizerunki, s. 840. Por. A. WALZER, Herz, w: Lexikon der christlichen
Ikonographie, t. 2, k. 248-254; A. A. STRAND, Augustinus von Hippo, w: Lexikon der christlichen Ikonographie,
t. 5, k. 277-290. H. SACHS, E. BADSTÜBNER, H. NEUMANN, Wörterbuch der christlichen Ikonographie, s. 177179; G. FERGUSON, Sings & Symbols in Christian Art, s. 48-49.
314
W. KOLAK, „Felix saeculum Cracoviae” w ikonografi, w: Felix saeculum Cracoviae, s. 148.
315
Atlas sustentet pondus praegrandis Olympi,
Fortior at Noster Stanesilaus erat.
Virginis hic Nomen, tum Numen corde forebat,
[brak wyrazu] Caeli fortior ergo fuit.
Boczne woluty flankują także inskrypcje: z lewej strony Divus hoc pondere felix oraz z prawej strony: Nomine,
tum Numine plenur.
316
APK (E. 54/ nr 1916) wykonany prawdopodobnie na zamówienie rodu szlacheckiego legitymujący się
herbem Bończa
317
J DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 86.
318
Zwłaszcza krąg jezuickiej myśli mistycznej wpłynął na nowy rodzaj ikonografii, która w XVII w. pojawiała
się najpierw w formie małych obrazków dewocyjnych wyobrażających szczególnie pobożnych i świętych
zakonników, dystrybuowanych w miejscach pielgrzymkowych oraz rozprowadzanych podczas wydarzeń
związanych z beatyfikacją lub kanonizacją. J. JAGLA, Wizerunek świętych wotywnych, s. 190
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Palma posiada głęboką symbolikę i jest atrybutem nie tylko męczenników, ale odnosi się do
wiecznej mądrości. W Biblii odnosi się do wzniosłości i doskonałości (por. Mdr 24, 14) i jest
znakiem uwielbienia głoszącym ostateczne zwycięstwo i wieczną nagrodę (Ap 7,9) oraz
życiem w pełni łaski (por. Ps 92, 13). W ikonografii jest również synonimem rajskiego
ogrodu w niebie.319 Pomiędzy palmami, których wiązki są przeplatane wstęgami,320 w górnej
części umieszczono kartusz z napisem:

PARAP.BORI FRVCTVS.

Poniżej sceny oddzielonej

barokowym gzymsem umieszczono herb Bończa. Uzupełnienie ryciny stanowi cytat Marcina
Baroniusza: Beatus STANISLAUS Polonus, originem suam duxit è Casimiria, quae est
contigua Cracoviae Civitas, honestis prognatus Parentibus, pietateq conspicuis Patre Mathia
Soltys cognominato. Matre vero Hedvige. Na prawym marginesie dopisek: Martin / Baron. /
Cleri Ja-/ roslav.
Jakże popularnym atrybutem świętych „wyznawców” i nauczycieli staje się księga, o
której już niejednokrotnie wspominano, lecz w tym przypadku warto raz jeszcze zwrócić
uwagę na przedstawienie bł. Stanisława z czterema, trzema lub jedną księgą. Nawiązując do
tezy S. Ryłko, „że rzeźba przedstawiająca Stanisława w pozycji leżącej, mającego pod głową
trzy księgi, pozwala przypuszczać, że trzy księgi napisał”321 w moim przekonaniu nie jest
poprawna. Wychodząc od wieloaspektowej chrześcijańskiej symboliki liczby trzy322mającej
również głębokie Biblijne i teologiczne uzasadnienie, należy uznać, że i w przypadku
Kazimierczyka znalazła w pełni zastosowanie, podobnie jak w alegorycznej interpretacji
potrójnego kwiecia lilii. Posiadając bakalaureat atrium oraz z teologii bł. Stanisław prowadził
zajęcia na Akademii, sprawował liczne urzędy w klasztorze, w tym formacyjne, był gorliwym
duszpasterzem, kaznodzieją oraz opiekunem chorych i potrzebujących. W swoim środowisku
uchodził za intelektualistę. Zostawił kilka sermonarzy i zbiorów kazań lecz nie wszystkie
dotrwały do naszych czasów; ostatni kodeks znany jako Postilla beati StanislaiCasimiritani
spłonął w 1944 r. podczas powstania warszawskiego wraz ze zbiorami Biblioteki
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D. FORSTNER, Świat symboliki chrześcijańskiej, s.174-176.
Na wstęgach naniesiono inskrypcje - wyszczególniając od prawej strony: palmae / milate / tua assi: / statura /
iustus / ut palma / florebit.
321
S. RYŁKO, Droga do kanonizacji, s. 76; TENŻE, Stanisław z Kazimierza, s.84.
322
Na przykład już w starożytności uważano liczbę trzy za doskonałą. Jak twierdzi G. Ferguson: Three was
called by Pythagoras the number of completion, expressive of a beginning, a middle, and an end. In Christian
symbolism, three bacame the divine number suggesting the Trinity, and also the three days that Christ spent in
the tomb. G. FERGUSON, Sings & Symbols in Christian Art, s. 154. To także element trzech etapów życia J.
SEIBERT, Leksykon sztuki, s. 233-234; W spekulacji nad liczbami trójka uchodzi za świętą. D. FORSTNER, Świat
symboliki chrześcijańskiej, s.43, tam też obszerny wykaz literatury przedmiotu.
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Narodowej.323 Przykładem zastosowania tej metaforycznej figury w ikonografii „laterańskiej
Gwiazdy” jest jego leżąca rzeźba zaliczana do sztuki sepulkralnej324 pochodząca z ołtarza mauzoleum.325 Kazimierczyk jest przedstawiony, jakby we śnie,326w stroju zakonnym i w
birecie, z głową wspartą na trzech księgach. Przestrzeń pomiędzy głową a barkiem wypełnia
podłużna biała poduszka. Jego oczy są niedomknięte, można zauważyć źrenice, ale ciało
komunikuje o braku dynamiki i ruchu. Sposób skrzyżowania rąk na piersiach ułatwia
skupienie modlitewne, ale jest też formą aktu pokuty.327 Polichromowana figura odsłania
kolor ecru kanonickiej sutanny. Układ ciała, gesty, draperie poszczególnych części ubioru
wprowadzają nastrój spokoju typowy dla nagrobnych rzeźb.
Przypatrując się jednemu z obrazów wotywnych pochodzącego z 1672 r.328
dostrzegamy wygląd ołtarza wraz nagrobkiem Kazimierczyka z leżącą na sarkofagu postacią
zakonnika (il. 33). Widzimy jak artysta przedstawił rzeźbę bł. Stanisława, który opiera głowę
o cztery księgi. Zakładając, że namalowana figura, jest rzeźbą, która w 1913 r. została
umieszczona w niszy prezbiterium, wówczas niewątpliwie stwierdzimy popełnienie błędu
przez wykonawcę. Od błędu nie uchronił się również S. Ryłko, opisując widok ołtarza z
obrazka wotywnego ks. Jana Brodowskiego podając, że Kazimierczyk opiera głowę o trzy
księgi.329
Z księgą jako atrybutem bł. Stanisława wiąże się jeszcze inna rzeźba nawiązująca
zarówno do znanego schematu, jak i tematu ikonograficznego. Figura Wita Wisza z 1901 r.330
odnosi się do przedstawienia Kazimierczyka z kręgu „Felix saeculum”. Dodatkowo rzeźbiarz
oprócz biretu, lilii i księgi z wieńcem laurowym wprowadza element zaczerpnięty z legend i
323

źródła hagiograficzne na ten temat podaje m. in.: K. ŁATAK, Kanonicy Regularni Laterańscy, s. 257-259; S.
RYŁKO, Patron Kazimierza, s. 76-90; TENŻE, Droga do kanonizacji, s. 75-77.
324
Aktualnie posąg bł. Kazimierczyka z 1632 r. pochodzący z jego nagrobka znajduje się
w południowo - zachodniej części prezbiterium we wnęce zamkniętej łukiem segmentowym KZSzP,
t. IV, cz. 4, s. 64.
325
Prawdopodobnie w 1780 r., kiedy przebudowywano ołtarz bł. Kazimierczyka – pierwsze mauzoleum,
siedemnastowieczną figurę umieszczono pod mensą ołtarza, a samą mensę i antepedium przebudowano. Rok ten
zbiega się z elewacją relikwii błogosławionego. Niniejszą opinię podziela L. Kalinowski. Dopiero przy
renowacji mauzoleum w 1913 r. wyjęto z wnęki pod mensą rzeźbę bł. Stanisława i umieszczono w specjalnie
przygotowanej wnęce, obok głównego ołtarza. S. RYŁKO, Droga do kanonizacji, s. 76.
326
Dotyczy typu sansowinowskiego. J DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 76.
327
Zwyczaj przejęty przez łaciński zachód z Bizancjum. B. NADOLSKI, Leksykon liturgii, s. 490.
328
Obrazek wotywny ks. Jana Brodowskiego i jego nadzwyczajne uzdrowienie A. M. Gorczyński, Żywy wzór
Apostolskiej Doskonałości B. Stanisław Kazimierczyk, Kraków 1702, s. 130 cyt. za
S. RYŁKO, Droga do kanonizacji, s. 201; S. KRZYSZTOFOWICZ, W. ŚNIEŻYŃSKA – STOLOT, Obrazki wotywne,
s.35, 37.
329
S. Ryłko podał: „głowa oparta o trzy księgi, z czego należałoby wnioskować, że bł. Stanisław napisał trzy
księgi”. S. RYŁKO, Droga do kanonizacji, s. 75-76.
330
KZSzP, t. IV, cz. 4, s. 79.
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podań o wzajemnej życzliwości i serdecznej przyjaźni świątobliwych mężów, otóż chodzi o
kosz jabłek przy nodze zakonnika.331 Legendarny opis daru i sposób przekazywania innym,
może bardziej potrzebującym znajdujemy w życiorysie Michała Giedroycia autorstwa Jana
z Trzciany, a także w utworach o charakterze hagiograficznym dotyczących św. Jana
Kantego. Według legendarnej opowieści rankiem koszyk jabłek został ofiarowany Mistrzowi,
który nie zastanawiając się dłużej natychmiast przekazał swojemu przyjacielowi, a ci zaś
uczynili podobnie. W ten oto sposób kosz jabłek rozpoczął pochód i odwiedziny u przyjaciół
świętego, aby w końcu wrócić do niego samego.332
Atrybuty z którymi przedstawiano bł. Stanisława odnajdujemy także w detalach
ofiarowywanych do jego grobu malowanych tablic (obrazów) wotywnych.333 Tam najczęściej
przedstawiany jest Kazimierczyk w stroju zakonnym z biretem na głowie oraz nimbem lub
jasną

poświatą

otaczającą

osobę

orędownika

i

pośrednika

łask.

Zazwyczaj

wkomponowywano jego postać w górne narożne tercje obrazków, tym samym oddzielając
girlandą obłoków transcendentną strefę niebiańską od ziemskiej. Wyjątek stanowią
siedemnastowieczne obrazy. W jednej z kwater obrazu określanego jako: „Ks. Mikołaja i
dziesięciu umierających. Sceny z życia Stanisława Kazimierczyka.”

334

(il. 34) ukazany jest

błogosławiony, który stoi lekko pochylony przy łóżku brata Mikołaja w klasztornej infirmerii,
nakładając na jego głowę swoje dłonie. W kartuszu wotywnym napisano: „F. NICOLAVM
INFIRMVM VISIBILITER AMORTE LIBERAVIT”. Nakładanie dłoni jest starożytnym
331

W koszu rzeźbiarz umieścił cztery jabłka.
Legenda ilustruje wyraz ludzkiej dobroci, i w przypadku osoby Jana Kantego kończy się moralizatorskim
morałem:
Dar ten pierwsi podobno przynieśli anieli,
By dać przykład, jak święty ze świętym się dzieli.
Gdy ludzie atmosferę nieraz wokół ziębią To święci pragną dusze rozradować wzajem
Tą serca niewinnością, z prostotą gołębią...
Wkoło Pańskich wybrańców wszystko już tchnie rajem.
PODOLANKA, Koszyk jabłek. Legenda o św. Janie Kantym, Kraków 1890; cyt. za:
www.sp1zolynia.scholaris.pl/patron - [odczyt: 21.04.2010]. Kosz jabłek pojawia się także w żywotach innych
świętych, na przykład św. Doroty. Por. U. BZÓWKA, Ikonografia Doroty, w : EK t. 4, Lublin 1989, k.139-141; F.
WERNER, Dorothea von Cäsarea, w: Lexikon der christlichen Ikonographie, k. 89-92.
333
Można wnioskować, że pierwsze obrazki wotywne, znane już w średniowieczu, znajdowały się przy drugim
miejscu pochówku bł. Stanisława, czyli w prezbiterium kościoła Bożego Ciała. W 1632 r. zostały przeniesione
wraz z relikwiami błogosławionego do nowego nagrobku. Tablice metalowe i srebrne zaginęły zapewne podczas
najazdu szwedzkiego. Zachowało się jedynie 22 obrazki z XVII i XVIII w. o charakterze dziękczynnym
dotyczące zespołów: uzdrowień z choroby ciała i duszy, szczęśliwym porodem, ocaleniem od kataklizmów i
żywiołów np.: pożaru, wojny, zarazy). S. KRZYSZTOFOWICZ, W. ŚNIEŻYŃSKA – STOLOT, Obrazki wotywne, s.3334; Obrazki wotywne powstały w środowisku malarzy krakowskich, kontynuujących tradycje warsztatu Ł.
Porębskiego. J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 71.
334
Por. S. KRZYSZTOFOWICZ, W. ŚNIEŻYŃSKA -STOLOT, Obrazki wotywne, s.34-36.
332
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wymownym symbolicznym gestem stale stosowanym przez Kościół, między innymi podczas
sprawowania sakramentów. Symbolizuje utożsamianie się z kimś, wejście z nim w relacje. W
Piśmie Świętym, zwłaszcza w Nowym Testamencie jest wyrazem błogosławieństwa,
uzdrawiania i niesienia pomocy, co znalazło także swój głęboki wyraz w sprawowanych
obrzędach i sakramentach, na przykład w namaszczeniu chorych, czy święceniach
kapłańskich.335 W analogicznym ujęciu spotykamy Sługę Bożego, czyli nachylonego nad
chorą leżącą w łóżku. W prawej dłoni Kazimierczyk trzyma zapaloną świecą reprezentującą
Boskie światło rozpraszające ciemności i mroki336 (il. 35).Na kartuszu wotywnym czytamy: „
CATHERINÆ CLEPARDIEN SICVM CANDELA INFIRMÆ APPARVIT ET EAM SINAVIT”.
Opis tego wydarzenia związany z ubóstwem i chorobą kobiety, która obiecała ofiarować
świecę do grobu bł. Stanisława, jest zaliczany do jednych z najstarszych relacji o cudach i
nadprzyrodzonych jego interwencjach przytoczonych między innymi przez M. Baroniusza w
1609 r.337
Wielokrotnie obserwujemy, że Kazimierczyk wyobrażany jest w postawie stojącej,
gestykulując, jak gdyby tocząc niewerbalny dialog. W ten sposób zamierzano zwiększyć
dynamikę obrazu i siłę ekspresji oraz wymowę utrwalonej sceny. Przykładem jest wotum
Adama Bosowskiego, za uzdrowienie córki Jewusi, gdzie bł. Stanisław stojąc przed
Tronującą Matką Bożą z Dzieciątkiem wskazuje prawą ręką na modlącą się rodzinę.
Przeważnie

„cudownego”

pobożnego

zakonnika

ilustrowano

w

geście

błogosławieństwa w ujęciu en trois quarts z lilią zarówno w prawej, jak i lewej dłoni. Jedynie
na fragmencie obrazu nazwanego „Mowa dziękczynna Łukasza Gosławskiego” (il. 36)
przedstawiono błogosławionego z kwiatem lilii w ujęciu en pied na tle krajobrazu kościołów
Bożego Ciała i św. Wawrzyńca.
Spotkać możemy również wyobrażenie bł. Stanisława w scenach życia zakonnego.
Spoglądając na górną kwaterę części obrazu wotywnego dotyczącego scen z życia
Kazimierczyka, dostrzegamy pobożnego kanonika podczas prowadzenia surowego życia
zakonnego. W scenie praktyki umartwiania ciała, czyli biczowania, Stanisław w klęczącej
postawie, z obnażonym korpusem ciała w swoich dłoniach ułożonych jak do modlitwy ściska
335

Por. M. KUNZLER, Liturgia Kościoła, s.182.
W. BRÜCKNER, Kerze, w: Lexikon der christlichen Ikonographie, t. 2, k. 508-509; J. BALDOCK, Symbolika
chrześcijańska, s.139; M. FEUILLET, Leksykon symboli chrześcijańskich, s. 138; J. SEIBERT, Leksykon sztuki, s.
317; Ponadto por. J. E. CIRLOT, Słownik symboli, tł. I. KANIA, Kraków 2006, s. 411.
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Por. S. KRZYSZTOFOWICZ, W. ŚNIEŻYŃSKA - STOLOT, Obrazki wotywne, s.37.
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bicz „ćwicząc się w ustawicznym przebłaganiu Boga”338. Akcja rozgrywa się w nieznanej
bliżej sakralnej przestrzeni architektonicznej, w samotności, przed stopniami ołtarza.
Wyeksponowano mensę ołtarza, na której ustawiono obraz ze sceną ukrzyżowania i właśnie
na tym wizerunku zakonnik zatrzymuje swój wzrok. Scenę uzupełnia uproszczona w swoim
wyrazie schematyczna wizja otwartego nieba z Matką Bożą otoczoną wieńcem jasnych
obłoków.

Dodatkowo

uwagę

przyciąga

nieproporcjonalna

wysoka

kolumna.

Z pewnością może ten element nawiązywać do pasji Jezusa, zwłaszcza biczowania (por. Mk
15, 15, J 19,1).339 Tekst umieszczony w kartuszu pozwala dodatkowo zrozumieć ascetyczną
postawę: „ IN DIES CREBIS FLAGELLIS RETROACTÆ VITÆ MACVLAS ABSTERGIT”.340
Obrazując

życie

zakonne

konwentu

Bożego

Ciała,

Stanisław

Rodziński

w swoim współczesnym obrazie przestawił w ujęciu en face bł. Stanisława jako mistrza
nowicjatu w otoczeniu młodych zakonników (il. 37). Scenerią jest gotycka bliżej nieokreślona
przestrzeń architektoniczna. Modlący się nowicjusze, skupieni być może na lectio divina
otaczają po obu stronach swojego Mistrza. Jest to stylizowana, uwspółcześniona
całopostaciowa forma wyobrażenia Kazimierczyka, który w lewej dłoni trzyma księgę, a
prawą wznosi w charakterystycznym geście błogosławieństwa. Układ palców dłoni jest
charakterystyczny dla łacińskiego przedsoborowego341 sposobu błogosławieństwa. Jasne tło
wyłaniające

się

z

gotyckich

łuków

zastępuje

nimb

przynależny

w

ikonografii

błogosławionemu.
Istnieją również wizerunki, które mylnie kojarzone są z osobą bł. Stanisława lub mają
ilustrować świątobliwego Kazimierczyka. W tekach Ambrożego Grabowskiego znajduje się
kolorowana litografia W. Hohnecka z XIX wieku342 (il. 38) według rysunku W. Leopolskiego
przedstawiającą tożsamy schemat wizji kanonika na „Skałce”. Zaskoczeniem jest postać
Stanisława błędnie przedstawiona w habicie przypominającym ubiór zakonny augustianina
lub franciszkanina konwentualnego i gdyby nie umieszczona pod obrazkiem inskrypcja: Bł.
Stanisław Kazimierczyk , wówczas łatwo byłoby niewłaściwie zidentyfikować świętą osobę.

338

M. BARONIUSZ, Życie, czyny i cuda, k. 11.
Rzymianie w przeciwieństwie do Żydów (pwt 25,3; 2 Kor 11,24) nie ograniczali liczby uderzeń,
a chłosta zależała od woli kata i odporności skazańca. Komentarz do Ewangelii według św. Marka w: Pismo
Święte, s. 2 248.
340
„w dzień częstym biczowaniem ściera zmazy wcześniejszego życia” - tłumaczenie napisu A. M.
SPIECHOWICZ-JĘDRYS, Apostoł Eucharystii. Bł. Stanisław Kazimierczyk, Kraków 2010, s. 10.
341
Chodzi o Sobór Watykański II.
342
APK (E. 54/ nr 1914).
339
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W klasztorze kanoników regularnych w Krakowie znajduje się obraz z XVIII w.
zdaniem J. Dzik, prawdopodobnie przedstawiający bł. Stanisława lub innego świątobliwego
zakonu kanoników regularnych, bądź alegorię doskonałego zakonnika uświęconego przez
modlitwę, przezwyciężającego siły ciemności343(il. 39). Niewątpliwie jest to kanonik
regularny ujęty w półpostaci, w birecie, którego głowę rozświetlają kontrastujące z ciemnym
tłem stonowane kłębiaste obłoczki z trzema puttami. W lewej dłoni trzyma otwartą księgę,
natomiast w prawej mocno ściska ogniwa łańcucha, do końca którego jest uwiązane
skrzydlate monstrum, brunatny diabeł z zawiniętymi rogami stylizowany na ludzkie
podobieństwo. W tle dostrzegamy zielony górzysty pejzaż. Pobożny zakonnik prowadzi
spętanego szatana, ale wzrok kieruje bezpośrednio w stronę widza. Temat ten należy
rozpatrzyć razem z innym podobnym przedstawieniem znajdującym się w zapleckach stalli
południowej Bazyliki Bożego Ciała. Obraz szkoły Tomasza Dolabelli344 przedstawia św.
Bernarda kanonika regularnego, który przepędza szatana z alpejskiej góry Jowisza (dzisiaj św.
Bernarda), na której wzniesie, kościół, klasztor i hospicjum dla podróżujących.345 Zatem
można przyjąć, że jest to przedstawienie św. Bernarda z Aosty, kanonika regularnego.
KONKLUZJA
Zbliżająca się kanonizacja bł. Stanisława Sołtysa nazywanego Kazimierczykiem staje
się okazją do przedstawienia wyobrażenia postaci świętobliwego prezbitera z krakowskiego
klasztoru Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w chrześcijańskiej ikonografii.
Błogosławiony Stanisław znany przede wszystkim na terenie Diecezji Krakowskiej oraz w
środowisku pracy duszpasterskiej zakonu kanoników regularnych posiada niezbyt imponujący
spektrum ikonograficzne. Przedstawiany jest w znanych i powszechnie stosowanych
konwencjonalnych schematach adaptowanych na grunt polskiej sztuki. Należy podkreślić
fakt, że Kościół zwłaszcza po soborze trydenckim kreował nową formułę przekazywania
bogactwa treści religijnej poprzez sztukę oraz jej różnorodne formy rozpowszechniając za jej
pośrednictwem nowe nurty teologiczne, często o charakterze symbolicznym, dydaktycznym,
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J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 72.
Por. KZSzP, t. IV, cz. 4, s. 60-61.
345
Bernard z góry Jowisza (zmarły 1081) znany także jako Bernard z Aosty, asceta, prezbiter głoszący
Ewangelię w alpejskim rejonie. Podróżujących otaczał troską i miłością. Dzisiaj wspólnota należy do
Kongregacja Świętych Mikołaja i Bernarda z góry Jowisz (Congregatio SS. Nicolai et Bernardi Montis Jovis).
Por. www.gsbernard.ch; www.augustiniancanons.org - [odczyt 10.04.2010 r.] Według legendy pobożny
zakonnik wypędził szatana z góry Jowisza. Odnośnie ikonografii V. MAYR, Bernhard von Aosta (von Menthon),
w: Lexikon der christlichen Ikonographie, t. 5, k.370.
344
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spirytualistycznym i moralizatorskim. W polskiej sztuce ikonografia Apostoła Eucharystii
zaliczana jest do jednychz pierwszych należących do cykli o tematyce hagiograficznej,
tworzących zgodnie z tchnieniem posoborowej odnowy. Nie chodziło tylko o ich ilość, w
sensie propagandowym, czy czytelność jak twierdzi J. Dzik,346 ale przede wszystkim
głównym punktem odniesienia stała się odnowa życia religijnego i duchowego.347
Niewątpliwie sprzyjający okres dla twórczości w aspekcie rozwoju ikonografii
błogosławionego przypadał na czas prepozytury Marcina Kłoczyńskiego oraz na lata, kiedy
podejmowano próby nadania Kazimierczykowi funkcji narodowego patrona. Rzeźby i obrazy
z wizerunkami błogosławionego męża znajdowały się nie tylko w kościołach i klasztorach,
ale i w prywatnych domach. Od XVIII wieku w formatach książeczek do nabożeństwa
upowszechniano masowo obrazki przedstawiające Lateranense sidus.348 Twórcy rycin z XVII
i XVIII wieku zgodnie z epoką baroku starają się przekazać cnoty, świętość, a także erudycję
Kazimierczyka

poprzez

wykorzystanie

chrześcijańskiej

symboliki

oraz

figur

alegorycznych.349 Okazją do szerzenia kultu i kreowania nowych wyobrażeń świątobliwego
kanonika
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beatyfikacyjne
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kanonizacyjne
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„Najszczęśliwszego wieku Krakowa”.
Reasumując,
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obrazach
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dotyczących

bł.

Stanisława

Sołtysa

z Kazimierza, wyznawcy Kościoła, w większości dominuje atmosfera ukierunkowana na
indywidualne przeżycie mistyczne, zgodnie z propagowanym przez ówczesnych kanoników
regularnych teologii życia wewnętrznego określanego jako devotio moderna, a także trendów
danej epoki. Stanisława Kazimierczyka ustanowiono patronem

oraz szczególnym

orędownikiem Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii. Niestety nie wykorzystano sytuacji
przy ostatniej elewacji relikwii błogosławionego wykonanej w 2009 r., aby poddać badaniom
tomografii

oraz

próbie

rekonstrukcji

twarzy

czaszki

Stanisława

Kazimierczyka.

Przeprowadzenie specjalistycznych skanów, zdjęć oraz pomiarów, podobnie jak w przypadku
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J. DZIK, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka, s. 90; Taż, Przyczynek do mecenatu artystycznego Kościoła
w XVII w. , NP 75 (1991), s. 90.
347
Do charakterystycznych zjawisk barokowej religijności należy pobożność eucharystyczna. Typowym jej
przejawem w tym okresie jest silnie indywidualistyczna, niepohamowana uczuciowość. Modlitwom i pobożnym
praktykom ludu towarzyszyła obok cierpiącego Chrystusa postać Jego Matki. Różaniec stawał się godłem
katolika. Obok Maryi pojawiły się zastępy świętych, stanowiący dwór Króla Niebios, których relikwie z wielkim
zapałem były gromadzone przez klasztory. Wierzący ufnie i wbrew upomnieniom księży ponad miarę czcili
doczesne szczątki świętych. H. TÜCHLE, C. A. BOUMAN, Historia Kościoła 1500 - 1715, t. 3, red. L. J. ROGIER, R.
AUBERT, M. D. KNOWLES, tł. J. PIESIEWICZ, Warszawa 1986, s.235-237.
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Por. S. RYŁKO, Droga do kanonizacji, s. 95.
349
W. KOLAK, „Felix saeculum Cracoviae” w ikonografi, w: Felix saeculum Cracoviae, s. 143.
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św. Jadwigi Śląskiej, czy bł. Czesława, pozwoliłyby na wierne odtworzenie wizerunku
przyszłego świętego, a tym samym wpłynęłyby na ocenę dotychczasowych dzieł
ujawniających vera effigies.
Summary
Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk (1433-1489) posiada w porównaniu
z innymi osobami wyniesionymi na ołtarze dość skromną ikonografię. Cieszący się przede
wszystkim lokalnym kultem Krakowa, Małopolski oraz tam, gdzie posługę duszpasterską
pełnią kanonicy regularni. Wyobrażenia błogosławionego bazują głównie na
konwencjonalnych, powszechnie stosowanych i znanych schematach. Najstarsze zachowane
wizerunki tworzą jeden z pierwszych cykli o tematyce hagiograficznej w lansowanym duchu
sztuki potrydenckiej. Największy zbiór obrazów, rzeźb oraz rycin i innych stylizowanych
wizerunków związanych z bł. Stanisławem znajduje się w bazylice oraz klasztorze Bożego
Ciała na krakowskim Kazimierzu. Okazją do wypowiedzi o wyobrażeniach błogosławionego
stały się także procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne krakowskich duchownych związanych
ze szczęśliwym wiekiem, określanym jako „Felix saeculum Cracoviae”. Do naszych czasów
nie zachował się najstarszy XV w. wizerunek bł. Stanisława. Kanonika regularnego
przedstawiano w zakonnym ubiorze: w sutannie (habicie), rokiecie, mucecie i birecie.
Dodatkowymi atrybutami podkreślającymi jego pobożność oraz uzyskane wykształcenie
akademickie są między innymi: lilia z potrójnym kwieciem w prawej dłoni; księga na której
ułożono zielony wieniec utrzymywana w lewej dłoni. W ikonografii chrześcijańskiej
spotykamy pobożnego kapłana w mistycznych stanach adoracji krzyża i pasji Chrystusa oraz
w duchowych ekstazach połączonych z wizjami. Ponadto eksponowane jest jego szczególne
nabożeństwo jakim otaczał Najświętszą Maryję Pannę oraz św. Stanisława biskupa i
męczennika, głównego patrona Polski. Zaliczany jest do wyznawców Kościoła. Ustanowiony
szczególnym patronem Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii.
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1. Strój zakonny kanonika regularnego według J. K. Wietza i P. Bohmanna, z 1848 r.
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3. Antiphonarium de tempore et de sanctis - 1446 r. (IF 396 - fot. BUWr.)
4. Bł. Stanisław – Vera effigies – (fot. W. Szetelnicki)
5. Bł. Stanisław – mauzoleum (fot. ABC)
6. Św. Stanisław Kazimierczyk (fot. ABC)
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Jolanta M. Marszalska
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MIRACULA BŁOGOSŁAWIONEGO STANISŁAWA KAZIMIRCZYKA W CZASACH
STAROPOLSKICH

Zasadniczo przedmiotem hagiografii jest człowiek, którego świętość życia i zdziałane
za jego pośrednictwem cuda (miracula) zostały potwierdzone przez autorytet Kościoła, a
który jest obiektem oficjalnego kultu. W starożytności chrześcijańskiej do biografii świętego
(żywotów lub pasji) dołączano zazwyczaj zapiski „de miraculis post mortem”, które od IV-V
wieku przyjęły postać osobnych opracowań. Za twórcę tego rodzaju piśmiennictwa na
Wschodzie uważa się Ewodiusza i napisany z jego polecenia anonimowy utwór De miraculis
sancti Stephani protomartyris, zaś na Zachodzie – Augustyna – z utworem De civitate Dei350.
Miracula w średniowieczu cieszyły się ogromną popularnością, jednakże często były mało
krytyczne wobec zaistniałych faktów. W czasach nowożytnych, wskutek rozwoju
krytycznego piśmiennictwa historycznego, w znacznym stopniu stały się przedmiotem badań
historycznych, literackich i społecznych. Od strony literackiej – miracula – są krótkimi
opisami wydarzeń nadprzyrodzonych, często bez zastosowania porządku chronologicznego,
zdziałanych przez świętego lub za jego przyczyną, skutkiem zetknięcia się z jego relikwiami,
miejscem pochówku (grobem), względnie przedmiotami używanymi przez niego za życia.
Dostępujący łaski cudu otrzymują go także przez złożenie ślubu odbycia pielgrzymki do
grobu świętego, ślubowania zadośćuczynienia lub wstąpienia do założonego przez niego
zakonu, a w przypadku niedotrzymania zobowiązań jego skutki mogą być cofnięte351.
Miracula zasadniczo nie opisują cudownych wydarzeń w życiu świętego, np. znaków
towarzyszących narodzeniu, cudownych nawróceń czy doświadczenia interwencji Boga. Są to
zawsze nadzwyczajne „działania”, które dokonują się za pośrednictwem osoby świętego
wobec innych osób upraszających łaski u Boga za przyczyną tegoż, a który świętością
swojego życia „promieniował” nade wszystko po śmierci. Miracula spisywano często w
czasie stosunkowo niedługim po śmierci osoby zmarłej w opinii świętości. Przesłuchiwano
wiarygodnych świadków, często pamiętających samego błogosławionego czy świętego, bądź
osoby żyjące w jego bliskim otoczeniu. Miracula nierozerwalnie związane z piśmiennictwem
hagiograficznym poruszały ważny we wszystkich stuleciach problem wzorców osobowych.
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U. Borkowska, Hagiografia Polska (wiek XVI-XVIII), w: Dzieje teologii katolickiej, t. 2. Od Odrodzenia do
Oświecenia, cz. 1. Teologia humanistyczna, Lublin 1975, s. 473-474; R. Prejs, Miracula, miraculorum libelli,
[w]: Encyklopedia Katolicka (dalej EK), t. 12, Lublin 2008, kol. 1193-1194.
351
R. Prejs, jw.
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Przedmiotem niniejszego przedłożenia są Miracula błogosławionego Stanisława
Sołtysa, zwanego Kazimierczykiem, w czasach staropolskich, zakonnika kanoników
regularnych laterańskich, krakowskiego klasztoru Bożego Ciała, którego życie przypadło na
lata 1433-1489. W chwili śmierci, która nastąpiła 3 maja 1489 roku w krakowskim klasztorze,
był podprzeorem i magistrem nowicjuszy. Jak odnotował w swoim opracowaniu Kazimierz
Łatak odznaczał się świętością życia, charakterystyczną dla świętych i błogosławionych
krakowskiego felicis saeculi, dał się poznać jako gorliwy duszpasterz, dobry spowiednik,
opiekun chorych, kaznodzieja352. Oddziaływał na wiernych nie tylko słowem, ale przykładem
swego życia i praktyką miłości bliźniego. Wyrazem jego dużej wrażliwości na los ubogich i
cierpiących była troska o chorych, których nawiedzał w mieście, jak i też chorych współbraci
w klasztorze, posługując im i zachęcając do wytrwałego znoszenia wszelkich cierpień i
niedostatków jakie niosło życie353. Jak odnotowano w odpisie Kroniki klasztornej: Zgoła we
wszystkim starał się o to, ten przesławny wyznawca Chrystusa ażeby sobie jak najwięcej
zasług u Pana Boga zaskarbił, a chwałę Bożą jak najlepiej rozmnożył [...], często też
publicznie mówiąc [...] trzeba wpierw siebie oczyścić, a dopiero innych, samemu
przyświecać, a dopiero drugich oświecać, być świętym, a dopiero innych uświęcać. Te i tym
podobne nauki w pamięci mając, tym bardziej grzechy ludziom obrzydzał, cnoty święte i
wzgardę świata tego zalecał [...]354. Kronikarz klasztorny, zapewne za znacznie
wcześniejszym

zapisem

przytoczył

sugestywnie

ostatnie

chwile

życia

Stanisława

Kazimierczyka [...] a gdy bracia na głos jego zeszli się, prosił o święte sakramenta, które z
największym nabożeństwem przyjąwszy, ze wszystkimi się żegnał, wszystkich przepraszał [...]
a gdy bracia płakać poczęli, on począł się cieszyć, że już z oków ciała tego skazitelnego ma
być rozwiązany, że ma przepłynąć wkrótce może z tego świata i wnijść do portu szczęśliwych i
modląc się za całe Królestwo Polskie i za wszystkie w nim stany, chorych, strapionych, a
mianowicie

wiernych

zmarłych

Bogu

polecał

[...]355.

Stanisław

Sołtys,

zwany

Kazimierczykiem, zmarł w 1489 roku, w dzień dorocznej pamiątki Znalezienia Krzyża
Świętego, dnia 3 maja, przeżywszy lat 55, siedem miesięcy i siedem dni, w zakonie zaś 33
lata i sześć miesięcy356.
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K. Łatak, Kanonicy regularni laterańscy, s. 258.
Cz. Skowron, Stanisław Kazimierczyk (ok. 1430-1489), w: Nasi Święci. Polski Słownik Hagiograficzny, red.
A. Witkowska, Poznań 2008, s. 497; S. Ryłko, Stanisław Kazimierczyk, zwany błogosławionym, w: Polscy
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355
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1. Podstawa źródłowa
Podstawę do omówienia niniejszego zagadnienia stanowią dwie zachowane
(niedużych rozmiarów) księgi, będące odpisem wcześniejszych. Pierwsza z nich (mniejsza),
zatytułowana Życie i cuda Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, o wymiarach 20,5 x
17 cm, spisana przez jedną osobę, starannym charakterem pisma, niedatowana (być może z
XIX

wieku),

oprawiona

we

wzmocnioną

tekturę,

oklejoną

granatowo-beżowym

marmoryzowanym papierem, zawiera 46 stron. Zapisano w niej między innymi Żywot
Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka oraz 19 cudów zdziałanych za jego przyczyną.
Na końcu do bloku książki zostało doklejonych pięć kart o wymiarach 30 x 20,5 cm z opisem
30 cudów (numeracja rzymska I-XXX). Nadto na oderwanej osobnej karcie (będącej
kontynuacją wcześniejszych) zapisy cudów rozpoczynają się od numeru XLI (41), kończą zaś
na numerze XLVI (46). Zaś opisy cudów od numeru 47-57 są już zapisywane cyframi
arabskimi. A zatem stwierdza się brak opisu dziesięciu (10) cudów, tj. od numeru 31-41
(XXXI-XLI) w zapisie numerycznym rzymskim. Karty te zapisane ręką Stefana Ranatowicza
zatytułowano Dobrodziejstwa po wydaniu tej książki przy grobie B. Stanisława
Kazimierczyka, otrzymane i od ludzi zeznane, zaś na luźnej karcie u góry Ranatowicz
odnotował: Te dobrodziejstwa w niej opisane są notowane od W.X. Augustyna
Biesiekierskiego, kanonika regularnego, konwentu krakowskiego, profesa. Księga zawiera 57
spisanych cudów przez Biesiekierskiego.
Druga z nich, większa Znaki miłości Boskiej przeciw Pobożnemu Kapłanowi
Stanisławowi Kazimierczykowi po wydaniu i wydrukowaniu tej książki pokazane i
dobrodziejstwa w różnych przypadkach przyczyną i zasługami jego, ludziom uczynione357, o
wymiarach 24,5 x 20,5 cm, spisana przez jedną osobę prawdopodobnie w XVIII wieku, jest
oprawiona we wzmocnioną tekturę, oklejoną bordowym, marmoryzowanym papierem.
Księga liczy 100 kart, na których pomieszczono 81 cudów, w tym część (57) jest
powtórzonymi zapisami z Księgi pierwszej (k. 1-44), na kartach od 65-99 odnotowano 37
kolejnych cudów za lata 1703-1711. Na końcu doklejone zostały karty znacznie mniejszego
formatu 21,5 x 17, 5 cm z numeracją od k. 101-120 włącznie, na których zapisano kolejne 22
cuda, wszystkie z XVIII wieku (1711-1747), dalej zaś hymny i modlitwy do Stanisława
Kazimierczyka.
357

ABC, Znaki miłości Boskiej przeciw Pobożnemu Kapłanowi Stanisławowi Kazimierczykowi po wydaniu i
wydrukowaniu tej książki pokazane i dobrodziejstwa w różnych przypadkach przyczyną i zasługami jego,
ludziom uczynione, bez sygn. [dalej KS II].
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2. Kult i jego hagiografowie
Należy podkreślić, że zaraz po śmierci Stanisław został otoczony kultem
błogosławionego. Inicjatywa wyszła nie tylko z kręgu zakonnego, ale nade wszystko ze
strony samych wiernych, tych wszystkich, którzy zetknęli się z błogosławionym jeszcze za
jego życia. Miejscem zaś szczególnej czci, którą oddawano Stanisławowi stał się jego grób.
Wierni znali jego miejsce pochówku i wnet po jego pogrzebie zaczęli się licznie gromadzić
przy jego grobie, prosząc o przywrócenie zdrowia, odjęcie wszelkiej słabości, dziękować za
wysłuchane prośby. Zaistniała zatem potrzeba zaprowadzenia specjalnej Księgi łask i
podziękowań358. Na przełomie 1489/1490 spisano w założonej Księdze 176 łask otrzymanych
przy jego grobie i za jego wstawiennictwem, wielokrotnie później przepisywanej i
uzupełnianej. Najstarszy z odnotowanych cudów pochodzi z drugiej połowy maja 1489 roku i
dotyczy Reginy, żony Klemensa Czarnego z Kazimierza, chorującej od dłuższego czasu,
która poleciwszy się wstawiennictwu Stanisława Kazimierczyka odzyskała zdrowie359. Nie
jest wykluczone, że Reginę i Klemensa Czarnych łączyły więzy pokrewieństwa z Marcinem
Czarnym, malarzem krakowskim, którego obraz znajduje się (1510 r.) w kaplicy
Zwiastowania NM Panny w kościele kanoników regularnych i znany jest w literaturze
przedmiotu jako tzw. „Madonna z Jabłuszkiem” albo „Mater Salvatoris”. Dodatkowym
argumentem potwierdzającym związki rodzinne między tymi osobami jest i to, że w 1498
roku zmarł w klasztorze kanoników Bożego Ciała w Krakowie, w czasie morowego
powietrza, diakon Jan Niger (Czarny)360. Zdecydowanie bardziej „uchwytny w czasie” jest
zapis dotyczący Katarzyny Rakowej z Kazimierza, która 7 czerwca 1489 roku (w dzień
Zesłania Ducha Świętego) zapadła na poważną chorobę, w której znajdowała się przez pięć
tygodni (in qua jacuit usque ad quintam Dominicam). Po odprawieniu Mszy św. i zapaleniu
świecy u grobu Stanisława Kazimierczyka odzyskała zdrowie361. Warto zaznaczyć, że w
sumie da się bardziej precyzyjnie określić czasowo zaledwie sześć (na 176) opisów łask
otrzymanych za pośrednictwem Stanisława Kazimierczyka. Drugi opis dotyczy Stanisława
Schordyla z Kazimierza, który cierpiał z powodu bliżej nieokreślonej choroby ręki (barku) do
tego stopnia, iż nie mógł jej podnieść w żaden sposób. Choroba ta trapiła Stanisława

358

S. Ryłko, Stanisław Kazimierczyk, s. 131; S. Ryłko, Droga do kanonizacji, s. 23-24.
Stanislai Casimiritani sacerdotis professi ordinis canonicorum regularium lateranensium „Beati seu Sancti”
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Schordyla pomiędzy 7 czerwca 1489 (Zesłanie Ducha Świętego) a szóstą Niedzielą po
uroczystość Trójcy Świętej (26 lipca 1489), po czym ustąpiła po złożeniu wotów u grobu
Stanisława Kazimierczyka362. Kolejne odnotowane w czasie przypadki to uzdrowienie: Marty
Phrad z Krakowa około 22 lipca 1489 roku (tempore circa festum Mariae Magdalaenae)363;
Jana Fredela, grzebieniarza z Krakowa, który cierpiał na dolegliwości oczu od 13 czerwca do
19 listopada 1489 roku (a festo Margaritae Virginis usque ad festum Elisabethe)364; Urbana
Prusznyka z Wieliczki, który będąc wycieńczonym cierpieniem powierzył się w okresie
Wielkiego Postu 1490 roku wstawiennictwu Stanisława Kazimierczyka365. Ostatnim zapisem
identyfikowalnym w czasie jest adnotacja dotycząca Stanisława Tolby z Myślenic, który
trapiony wielką chorobą również polecił się Bogu przez wstawiennictwo Stanisława
Kazimierczyka w dnia 8 maja 1490 (in die S. Stanislai Episcopi et Martyris)366.
W związku z nadzwyczajnymi wydarzeniami oraz rozwijającym się kultem
Kazimierczyka, kardynał Fryderyk Jagiellończyk zezwolił na dokonanie sublewacji jego
zwłok, co w tym czasie było równoznaczne z aktem beatyfikacji. Sublewacja miała miejsce
najprawdopodobniej 7 czerwca 1500 roku367.
Tak znaczna liczba „cudów” zapisanych w ciągu tylko jednego roku, bo aż 176,
niezbicie wskazuje, że kult oddawany błogosławionemu Stanisławowi był bardzo żywy i
powszechny. Księga, w której spisywano miracula za przyczyną bł. Stanisława, nosiła tytuł:
Cuda, które Bóg Wszechmogący zdziałał przez zasługi pobożnego i błogosławionego ojca
Stanisława, syna Macieja Sołtysa, sukiennika i ławnika Kazimierza, a prowadzona była przez
jednego z zakonników konwentu krakowskiego kanoników, najprawdopodobniej przez
zakrystianina. Niestety oryginał Księgi Nadzwyczajnych Łask nie dochował się do naszych
czasów. Do czasów współczesnych zachowały się jedynie opisy przytaczane przez
hagiografów błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, począwszy od najstarszego żywotu,
w wydaniu Marcina Baroniusza z 1609 roku368, w którym hagiograf podał pierwsze 51
„cudów” i nadto jeszcze dziewięć „cudów” z okresu późniejszego369. Nadzwyczajne łaski
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zapisane zaraz w pierwszym roku po śmierci bł. Stanisława przytoczył również hagiograf
zakonny Krzysztof Łoniewski, który wydał je drukiem w Krakowie w 1617 roku, w Drukarni
Łazarzowej370. Spisane przez siebie miracula podał w takiej kolejności jak dla bollandystów
w „Acta Sanctorum”. Tekst zamieszczony u bollandystów jest niezwykle ważny, ponieważ
wydali oni wszystko drukiem, co tylko o bł. Stanisławie Kazimierczyku zostało im
przekazane, a więc poprawiony przez jezuitę Fryderyka Szembeka tekst Żywotu bł.
Stanisława, miracula z pierwszego roku po jego śmierci, opis grobu bł. Stanisława, a nadto
miracula, które miały miejsce do 1616 roku371.
Opisy podawane przez najstarszych hagiografów – Baroniusza i Łoniewskiego – i
przekazane bollandystom nieco różnią się od późniejszych opisów sporządzonych przez
hagiografa i kronikarza zakonu kanoników – Stefana Ranatowicza372, czy później Akwilina
Michała Gorczyńskiego, również hagiografa i historyka swego zakonu373. Ci ostatni
wprowadzili pewne stylistyczne poprawki do opisów miraculi, dodając bliższe określenia,
kim była osoba uzdrowiona i z jakiego wywodziła się środowiska.
3. Miracula jako zjawisko społeczno-religijne
Opisy nadzwyczajnych łask stanowią bardzo bogaty i cenny materiał historyczny do
poznania ówczesnych stosunków społecznych, językowych, ludnościowych i religijnych, do
poznania mentalności epoki z okresu przełomu średniowiecza i epoki tzw. staropolskiej
ówczesnego Krakowa i okolic. Z zachowanych dokumentów i przekazów źródłowych
wynika, że był to kult oddolny, samorzutny od strony wiernych i w swej początkowej fazie
bardzo silny, promieniujący nie tylko na Kazimierzu, gdzie znajdował się kościół i klasztor
kanoników regularnych, z którym za życia związany był bł. Stanisław Kazimierczyk.
3.1. Skąd pochodzili doznający łaski
To oddziaływanie za życia, a tym bardziej po śmierci, „przenosi” się na Kraków i jego
okolice, rozprzestrzeniając się znacznie szerzej. Toteż bardzo interesujące i ważne wydaje się
prześledzenie zachowanych zapisów o cudach zdziałanych za przyczyną bł. Stanisława
Kazimierczyka na wszystkich możliwych płaszczyznach badawczych. Aby w pełni
odpowiedzieć sobie na szereg pytań, potrzebna jest pogłębiona analiza wszystkich doznanych
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łask za przyczyną bł. Stanisława. Tak uzyskany materiał źródłowy mógłby dopiero w pełni
zilustrować zagadnienie poruszane w niniejszym przedłożeniu. Prezentowany, jest zaledwie
próbą ukazania tak bardzo ciekawego i złożonego zjawiska na płaszczyźnie historycznospołecznej.
Wychodząc od określenia miejsca, z którego pochodziły osoby doznające cudownej
opieki i pomocy ze strony błogosławionego, zdecydowanie najwięcej osób odnotowano z
Kazimierza i Krakowa. Księga wpisów potwierdza ten fakt w sposób jednoznaczny. Wśród
proszących i doznających łask były zarówno kobiety jak i mężczyźni, jednakże kobiet
odnotowano w księdze zdecydowanie więcej: Pani Jagnieszka sławnego P. Jana Fungerbera,
cyrulika i mieszczanina kazimierzowskiego małżonka, srebrne oddała serce do grobu B.
Stanisława Kazimierczyka, dziękując P. Bogu za dobrodziejstwa wielkie doznane podczas
morowego powietrza za przyczyną tegoż błogosławionego Anno Dni 1679, die 3 Mai374.
Podziękowania za ocalenie zdrowia i życia podczas morowego powietrza, które „nawiedziło”
Kazimierz, były dość liczne, między innymi do grobu błogosławionego zaniosła je również
Jadwiga Migaszewiczowa, wdowa i mieszczka kazimierska, dnia 2 maja 1678 roku375, zaś
mieszczanin kazimierski, jak odnotowano wcześniej, sławetny Wojciech Migaszewicz
dziękował błogosławionemu za uleczenie chorej nogi w 1667 roku, w czasie trwania
zarazy376.
Pośród osób uleczonych, które doznały szczególnej opieki błogosławionego
Stanisława byli mieszkańcy królewskiego Krakowa, którzy w potrzebie licznie nawiedzali
jego grób na Kazimierzu. Była wśród nich między innymi Księżna Imć Podkomorzyna
krakowska, która oddała tabliczkę srebrną niewielką, dziękując P. Bogu za prędkie i lekkie
wydanie na świat synaczka, a to za przyczyną bł. Stanisława Kazimierczyka, któremu ją było
ofiarowano, gdy czas porodzenia nadchodził A.D. 1672377, dalej kupiec krakowski
Walczyk378, czy „uczciwy Wojciech Katuszka mieszczanin krakowski wraz z małżonką
swoją”379, którzy – jak zapisano – „za modlitwę swoją otrzymali to, o co prosili”. Przykładów
na pielgrzymowanie wielu osób tak z samego Kazimierza, jak i stołecznego Krakowa jest
zdecydowanie najwięcej. Wskazują na nie zapisy, z reguły w ujęciu „obywatel krakowski”,
374
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„mieszczanin krakowski” czy „mieszczanin kazimierzowski”. Zdarzają się i takie zapisy,
które wskazują nawet dość dokładnie miejsce zamieszkania osoby szukającej pociechy u
grobu bł. Stanisława, np. ze Smoleńska przedmieścia krakowskiego380, ze Stradomia, w
pobliżu Kazimierza381, od Mikołajskiej bramy382, od królewskiego mostu, czy Zawiśla383.
Bezsprzecznie interesujący jest fakt, że spośród wszystkich przybywających, by
złożyć votum za cudowne uzdrowienie bądź otrzymaną pomoc, jest też niewielka liczba osób
z dalszych okolic, do których docierała wieść o zdziałanych wcześniej cudach. I tak w
zachowanych źródłach spotykamy zapis: Paweł Drozdowicz z Wieliczki384, Elżbieta Łosiaska,
mieszczka Krośnieńska385, wielebny Piotr Grocholicki, pleban szczurowski386, Aleksander
arendarz strzyżowski, czy Piotr Ślosarz z Warszawy387. W Księdze Łask odnotowujemy
również osoby przybywające z Wolbromia388, z Suchej389 czy Częstochowy390. Warto tutaj
nadmienić, iż zarówno w Wolbromiu jak i Suchej parafię prowadzili kanonicy regularni,
którzy szerzyli kult błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. Analogicznie było i w
przypadku Częstochowy, w pobliżu której znajdował klasztor kanoników regularnych w
Mstowie. Mimo, że przedstawione przykłady tego w pełni nie ilustrują, jednakże analiza
Księgi Łask bezsprzecznie potwierdza, że najwięcej podziękowań pochodzi z samego
Kazimierza, miejsca, gdzie oddziaływanie bł. Stanisława tak za życia, jak i po śmierci było
największe. Na drugim miejscu odnotować należy Kraków z jego przedmieściami.
Dziękujący za uzdrowienia z Wieliczki, Krosna, Szczurowej, czy już z odległej Warszawy, to
zdecydowanie osoby pojedyncze, które przebywając z różnych powodów w Krakowie
udawały się do grobu błogosławionego na Kazimierzu, by tam zwrócić się do niego o pomoc i
doznać tak bardzo oczekiwanej pociechy w utrapieniu i bólu.
3.2. Kim byli doznający łaski
W zapisach spotykamy właściwie naprzemiennie informacje, iż byli to nie tylko ludzie
w sile wieku, kobiety jak i mężczyźni, również osoby bardzo młode, jak też niemowlęta i
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dzieci, o których uzdrowienie proszono w chwilach trudnych. Przy zapisach umieszczano
bardzo

często

określenie

„honesta

domina”,

dotyczyło

to

niewiast

pochodzenia

mieszczańskiego, np. uczciwa Pani Zuzanna, Krzysztofa złotnika, mieszczanina krakowskiego
małżonka, będąc opuszczona w ciężkiej chorobie od doktorów, jeno się w chorobie do grobu
Błogosławionego Stanisława obiecała, zaraz ozdrowiała391, czy jak w przypadku mężczyzn
określenie „zacny mieszczanin kazimierzowski”, „uczciwy mieszczanin krakowski” czy też
„sławetny

mieszczanin”.

To

ostatnie

określenie

dotyczy

między

innymi

Piotra

Maczudłowskiego, który przyjechał spod Biecza, by uprosić o zdrowie dla swej ciężko chorej
małżonki, jak odnotowano: u błogosławionego ojca Stanisława Kazimierczyka392.
Wśród proszących i dziękujących za otrzymane łaski byli też często ludzie
anonimowi, biedni, których status społeczny był bardzo niski. Toteż spotykamy między
innymi zapisy: alia famula, mater pauperis de casimiria, vidua, czy relicta stosowane do
osób starszych, chorych czy wdów. Wśród upraszających u grobu Stanisława Kazimierczyka
nie zabrakło również sióstr zakonnych z konwentu panien bernardynek na Stradomiu,
kapłanów diecezjalnych czy osób bezpośrednio związanych z klasztorem kanoników
regularnych laterańskich Bożego Ciała na Kazimierzu. Zachował się też zapis Stefana
Ranatowicza, kanonika i historyka swego domu macierzystego, dotyczący doznanej ulgi w
cierpieniu, w którym czytamy: Anno Dni 1691, in october, ja X. Stephan Ranathowicz CRL
zeznawam. że chorowałem na krzyże bardzo, że z laską chodząc schylić się nie mogłem na
łóżku leżeć, jeno siedząc spałem. Nadto uczynił mi się wrzód na nodze nad kostką, gdym się
do groby błogosławionego Stanisława ofiarował, doznałem pomocy393. Warto zaznaczyć, że
status społeczny osób odnotowanych w Księdze Łask jest dość jednoznaczny. Przeważają
osoby stanu mieszczańskiego, choć zdarzają się również pochodzące z wyższych warstw
społecznych i sprawujące wysokie urzędy w Państwie. Przykładem jest między innymi
Stanisław Jabłonowski, wojewoda ruski i hetman koronny, który 13 sierpnia 1683 roku udając
się z królem Janem III Sobieskim pod Wiedeń osobę swoją z pułkownikami swemi przyszedł
umyślnie od kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu i tam u grobu błogosławionego Stanisława
modlitwy swoje czynił, prosząc Pana Boga przez przyczynę tego pobożnego męża, aby
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szczęśliwie mógł explicitię odprawować, jakąż dał Pan Bóg znaczną wiktoryję z Turka, jako o
tym w kronikach394.
3.3. Jakie wykonywali zawody doznający łask w ówczesnym społeczeństwie
Księga łask jest prawdziwą kopalnią wiedzy o polskim społeczeństwie doby
staropolskiej, jego mentalności, religijności, często ocierającej się o dewocję, o zawodach
jakie były wykonywane i na jakie wówczas było zapotrzebowanie. Analizując te zapisy
wyraźnie widać, czym trudniono się w dawnym Kazimierzu czy w samym Krakowie, choć
przy wielu zapisach brak jest wzmianki o wykonywanym zawodzie. Odnotowujemy w
społeczności rzeźników i cyrulików, był nim między innymi uczciwy Pan Marcin
Kudasiewicz, mieszczanin kazimierski, czy Jan Fungerber cyrulik, również mieszczanin
kazimierski. Ponadto są wzmianki

o arendarzach, grabarzach, szewcach, murarzach,

rybakach, piekarzach, złotnikach, płóciennikach. I tak Jerzy Naterna, płóciennik od
Mikołajskiej bramy ślub oddał za przyczyną B. Stanisława, pocieszony będąc od Boga na
dziecięciu, które bolączkę wielką miało395. Zawód mularski (murarski) wykonywał choćby
Kazimierz Włodarczyk, określony w Księdze jako mularskiego rzemiosła towarzysz, który
uzdrowiony został w chorobie śmiertelnej we wrześniu Anno 1682 roku396. W tym ostatnim
przypadku odnotowano, iż łowieniem ryb zajmowały się również kobiety. 3 czerwca 1710
roku została uzdrowiona z przedziwnej choroby Jadwiga Zielińska rybaczka z Zawiśla a
uzdrowiona będąc dziękowała u grobu błogosławionego Stanisława zapalając świecę397.
I chociaż samo zestawienie nie daje pełnego obrazu społeczności Kazimierza i
Krakowa, to jednak stanowi ważny obraz społeczeństwa miasta oraz wykonywanych przez
jego mieszkańców zawodów.
3.4. Miracula doznawane za przyczyną błogosławionego Stanisława
Nadzwyczajne łaski to najczęściej widoczna poprawa zdrowia, uleczenie od choroby,
powstrzymanie bólu czy słabości, a nawet „wyrwanie człowieka od śmierci”. Oczywiście, w
zdecydowanej większości przypadków z zapisów nie dowiadujemy się niczego bliższego, jaki
był stan zdrowia tych osób przed uzdrowieniem. Brak jest bowiem bliższych danych na ten
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temat, tj. opisu choroby czy podejmowanego wcześniej leczenia. Spisujący doznane łaski
ograniczał się zaledwie do podania informacji z reguły ogólnej dotyczącej dolegliwości, która
była przyczyną szukania ratunku za pośrednictwem błogosławionego Stanisława. Choroby, o
pomoc w których uciekano się do błogosławionego Stanisława były to – jak zapisano –
najczęściej „wielkie słabości”, trawiące silne gorączki towarzyszące np. febrze, choroby oczu,
serca, bóle nóg i rąk (zapewne o podłożu reumatycznym czy neurologicznym), ciężkie
porody, bóle żołądka, choroby zakaźne, choroby dzieci (ospa, dezynteria). Wiele z tych
chorób opisano bardzo ogólnikowo: sławetna Pani Anna Hipolitowa, mieszczka i kupcowa
krakowska, wszystka na ciele będąc opuchła, którą już i medycy byli opuścili, śmierci tylko
czekała leżąc na łożu, doznała uzdrowienia przez pięć pacierzy krzyżem przy mszy leżała a po
tym przed kapłanem to dobrodziejstwo zeznała398.
Bardzo często zapisujący miracula odnotowywał lakonicznie: długą chorobą
nadwątlony, dalej - leżąc długo w ciężkiej i niebezpiecznej chorobie, na gorączkę ciężko
zachorowawszy, czy będąca utrapiona ciężką chorobą, z których niczego istotnego nie
dowiadujemy się o chorobach, a które były bezpośrednią przyczyną spotkania się cierpiącego
człowieka z błogosławionym Stanisławem. Były też i takie podziękowania, które wyraźnie
podkreślały, iż uzdrowiony za przyczyną błogosławionego wyrwany został śmierci.
Doskonale ów fakt ilustruje zapis, z którego dowiadujemy się, że za przyczyną Stanisława
Kazimierczyka została wyrwana śmierci córka sławetnego Alexandra Manikowskiego w lutym
1671 roku399. Z kolei niejaki Franciszek Pieksa, młodzian, syn grabarza kazimierskiego gdy
ze swoim ojcem zachorował od zapowietrzonych ludzi sam się od nich tak był bardzo zaraził,
że mu już dół wykopano, gdzie go schować miano, jednak, jak prędko do grobu b. Stanisława
ze Mszą św. był ofiarowany, pomocy doznał i zdrowym został Anno Domini 1678400. Nie tylko
choroby czy zagrażająca życiu śmierć były przyczyną pielgrzymowania do grobu
błogosławionego Kazimierczyka. Często bywały to również paradoksalne zdarzenia dnia
codziennego, jak choćby fakt kradzieży świchtu spiżowego od wagi miejskiej,
mieszczaninowi kazimierskiemu Janowi Zakrzewskiemu401 czy kradzieży pieniędzy. Ta
ostatnia dotknęła Jędrzeja Suszyckiego, pisarza kazimierskiego, któremu skradziono skrzynię
wypełnioną srebrnymi pieniędzmi, w czasie gdy przebywał na sejmiku w Proszowicach. Jak
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odnotowano w Księdze, skradzione pieniądze odnaleziono za przyczyną błogosławionego w
Tarnowie402.
Zapisywanie uzdrowień było zgodne z ówczesnym obyczajem. Zapisy, których
wiarygodność sprawdzano, stawały się z czasem podstawą do oficjalnego zatwierdzenia jego
kultu. W analizowanej Księdze zwraca uwagę prosty styl. Przekazane pisemne relacje są z
reguły krótkie, opis w miarę rzeczowy i zwięzły. To co jest istotne, to fakt podania przez
zapisującego w miarę dokładnych danych o osobie z podaniem imienia i nazwiska,
przybliżonego miejsca zamieszkania, pochodzenia, daty z podaniem dnia, miesiąca i roku
doznanego uzdrowienia, częściej jednak tylko daty rocznej. W wielu wypadkach podane
zostały dokładne okoliczności towarzyszące temu faktowi. W epoce staropolskiej
błogosławiony Stanisław Kazimierczyk nadal cieszył się kultem wiernych, choć ilość
zapisanych cudów jest znacznie mniejsza, a opisy bardziej lakoniczne. Cuda jakie były
zdziałane za jego przyczyną wyraźnie mówią, w jaki sposób wierni prosili o wstawiennictwo i
pomoc, jakim go obdarzali tytułem i w jaki sposób mu dziękowali, choć analizując miejsca
pochodzenia cudownie uzdrowionych nadal się odnosi wrażenie, iż był to kult tylko
nieznacznie szerszy niż tzw. kult lokalny. W dalszym bowiem ciągu były to osoby
wywodzące się z Kazimierza i pobliskiego Krakowa, dla których błogosławiony Stanisław,
kapłan zakonu kanoników regularnych laterańskich klasztoru Bożego Ciała na Kazimierzu
był ostatnią i najważniejszą ucieczką w trapiącej potrzebie.
Streszczenie
Zaraz po śmierci 3 V 1489 roku Stanisław został otoczony kultem błogosławionego.
Inicjatywa wyszła nade wszystko ze strony wiernych, którzy za życia zetknęli się z
błogosławionym. Miejscem szczególnej czci, którą oddawano Stanisławowi stał się jego grób.
Na przełomie 1489/1490 spisano 176 łask otrzymanych przy jego grobie i za jego
wstawiennictwem. Najstarszy z odnotowanych cudów pochodzi z drugiej połowy maja 1489
roku i dotyczy Reginy, żony Klemensa Czarnego z Kazimierza, chorującej od dłuższego
czasu, która poleciwszy się wstawiennictwu Stanisława Kazimierczyka odzyskała zdrowie. W
zachowanej obecnie księdze pt. Życie i cuda Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka,
pochodzącej prawdopodobnie z XIX w., a zawierającej opisy udzielonych łask od XV do
XVIII wieku przez pośrednictwo Stanisława Kazimierczyka, relacje są z reguły krótkie, opis
w miarę rzeczowy i zwięzły. To co jest istotne, to fakt podania przez zapisującego w miarę
dokładnych danych o osobie z podaniem imienia i nazwiska, przybliżonego miejsca
zamieszkania, pochodzenia, daty z podaniem dnia, miesiąca i roku doznanego uzdrowienia,
częściej jednak tylko daty rocznej. W wielu przypadkach podane zostały dokładne
okoliczności towarzyszące temu faktowi. Nie tylko w średniowieczu, ale również i w epoce
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staropolskiej błogosławiony Stanisław Kazimierczyk cieszył się kultem wiernych, choć ilość
zapisanych cudów była znacznie mniejsza, a opisy bardziej lakoniczne. Cuda jakie były
zdziałane za jego przyczyną wyraźnie mówią, w jaki sposób wierni prosili o wstawiennictwo i
pomoc, jakim go obdarzali tytułem i w jaki sposób mu dziękowali, choć analizując miejsca
pochodzenia cudownie uzdrowionych nadal się odnosi wrażenie, iż był to kult tylko
nieznacznie szerszy niż tzw. kult lokalny. W dalszym bowiem ciągu były to osoby
wywodzące się z Kazimierza i pobliskiego Krakowa, dla których błogosławiony Stanisław,
kapłan zakonu kanoników regularnych laterańskich klasztoru Bożego Ciała na Kazimierzu,
był ostatnią i najważniejszą ucieczką w trapiącej potrzebie. Nadzwyczajne łaski to najczęściej
widoczna poprawa zdrowia, uleczenie od choroby, powstrzymanie bólu czy słabości, a nawet
„wyrwanie człowieka od śmierci”. Oczywiście, w zdecydowanej większości przypadków z
zapisów nie dowiadujemy się niczego bliższego, jaki był stan zdrowia tych osób przed
uzdrowieniem. Brak jest bowiem bliższych danych na ten temat, tj. opisu choroby czy
podejmowanego wcześniej leczenia. Spisujący doznane łaski ograniczał się zaledwie do
podania informacji z reguły ogólnej dotyczącej dolegliwości, która była przyczyną szukania
ratunku za pośrednictwem błogosławionego Stanisława. Choroby, o pomoc w których
uciekano się do błogosławionego Stanisława były to – jak zapisano – najczęściej „wielkie
słabości”, trawiące silne gorączki towarzyszące np. febrze, choroby oczu, serca, bóle nóg i rąk
(zapewne o podłożu reumatycznym czy neurologicznym), ciężkie porody, bóle żołądka,
choroby zakaźne, choroby dzieci (ospa, dezynteria). Księga jest również prawdziwą kopalnią
wiedzy o polskim społeczeństwie doby staropolskiej, jego mentalności, religijności, często
ocierającej się o dewocję o zawodach jakie były wykonywane i na jakie wówczas było
zapotrzebowanie. Analizując te zapisy wyraźnie widać, czym trudniono się w dawnym
Kazimierzu czy w samym Krakowie, choć przy wielu zapisach brak jest wzmianki o
wykonywanym zawodzie. Odnotowujemy w społeczności rzeźników i cyrulików, arendarzy,
grabarzy, szewców, murarzy, rybaków, piekarzy, złotników czy płócienników. Opisy
nadzwyczajnych łask stanowią bardzo bogaty i cenny materiał historyczny do poznania
ówczesnych stosunków społecznych, językowych, ludnościowych i religijnych, do poznania
mentalności epoki z okresu przełomu średniowiecza i epoki tzw. staropolskiej ówczesnego
Krakowa i okolic. Z zachowanych dokumentów i przekazów źródłowych wynika, że kult
Stanisława Kazimierczyka był oddolny, bardzo silny, ograniczony zasadniczo do Kazimierza,
gdzie znajdował się kościół i klasztor kanoników regularnych, z którym za życia związany
był bł. Stanisław Kazimierczyk.
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Mieczysław Mejor

BŁOGOSŁAWIONY STANISŁAW KAZIMIERCZYK O UCZESTNICTWIE
WIERNYCH WE MSZY ŚWIĘTEJ

O duchowym życiu błogosławionego Stanisława Kazimierczyka mamy bardzo
szczupłe i pochodzące z późnych źródeł wiadomości, mianowicie z życiorysów pióra
Baroniusza (1609), Łoniewskiego (1617) i Ranotowicza (1660)403. Przekazane w tradycji
informacje o objawieniach bł. Stanisława, o jego pokorze, ascetycznych praktykach, dobrych
uczynkach znajdują z pewnością pokrycie w rzeczywistości, ale też są elementami stylu,
jakim hagiografowie XV i XVI wieku opisywali żywoty świątobliwych osób. Gatunek
literacki, jakim jest hagiograficzna biografia charakteryzuje bowiem określona kompozycja,
stylistyka oparta na amplifikacji i specyficznej topice. Te składniki, które rysują sylwetkę
osoby wybijającej się pobożnością, ascezą, dobrymi uczynkami, które budują aurę
niezwykłości, spotkać można także w żywotach innych błogosławionych tamtych czasów404.
Jakkolwiek się jednak rzeczy miały, na pewno możemy powiedzieć na podstawie
przekazanych informacji o życiu bł. Stanisława Kazimierczyka, że potrafił on w sposób
harmonijny łączyć zasady życia kontemplacyjnego i życia aktywnego.
Polegając na wiarygodnej klasztornej tradycji, z której czerpali wymienieni autorzy,
wskazać chciałbym jeden fakt, charakteryzujący duchowość wybitnego kanonika. Otóż
szczególną uwagę w pracy duszpasterskiej miał on przykładać do właściwego nabożnego
słuchania mszy św. przez wiernych. W związku z tym miał ich często upominać, by nie
opuszczali kościoła przed końcem mszy. Marcin Baroniusz krótko o tym wskazaniu
wspomniał, pisząc tymi słowy: Verba ad populum faciens, haec inter alia frequenter iterare
solebat: „Tu qui missam audis et a fine recedis, nulla tibi merces datur, quia laus divini
officii in fine probatur”405. W życiorysie opracowanym za Łoniewskim przez Ranotowicza
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stosowny ustęp brzmi następująco: [...] bo nie tylko to zalecał drugim, ale i po ścianach cellae
swojej pisał o dostatecznym wysłuchaniu mszy św. takie sentencyje: Recedenti nulla merces
datur, Quia laus divini officii in fine probatur, Bardzo ten na zapłacie u Boga szwankuje,
Który mszy nie dosłucha i precz ustępuje406. Dalej autor jeszcze dodał: „A gdy te i tym
podobne sentencyje po ścianach pisał, więcej je sobie na sercu rysował”.
Dwie informacje są tu interesujące, mianowicie treść przestrogi, sentencji, którą
przywoływał w kazaniach Stanisław i wiadomość, że maksymę tę miał wypisaną w swej celi.
Zdanie Ranotowicza mówiące nie o jednym, ale o wielu napisach, o ile nie jest przejawem
autorskiej amplifikacji, wskazywałoby na to, że napisów powstałych z inicjatywy
błogosławionego Stanisława było w klasztorze i może w kościele więcej. Dla badaczy historii
kościoła i klasztoru Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie pozostawiam więc kwestię
owych napisów do zbadania, czy w ogóle istniały, a jeśli tak, to jakie mogły ewentualnie mieć
brzmienie.
W XIV/XV wieku nowością związaną m.in. z rozwojem devotio moderna i odnową
duchową wiernych było propagowanie częstszego przystępowania wiernych do komunii św.,
a więc częściej niż raz w roku na Wielkanoc. Reformistyczny ruch, jaki się zrodził w XIV
wieku w środowisku praskim, także głosił m.in. potrzebę umożliwienia wiernym częstszego
przystępowania do komunii. Kazania i pisma Konrada Waldhausena, Jana Miliča i Macieja z
Janova były popularne na Śląsku, nieco mniej już w Krakowie407. Ale i tutaj postulat częstszej
komunii głosili teologowie związani ze środowiskiem uniwersyteckim: Mateusz z Krakowa w
dziele Dialogus rationis et conscientiae de crebra communione (druk 1457)408, Stanisław ze
Skarbimierza w kazaniach Sermones sapientiales (1409-1415), Jakub z Paradyża. Za częstym
komunikowaniem laików opowiadał się też Mikołaj z Błonia w Tractatus sacerdotalis de
sacramentis et officiis (powst. ok. 1431). Traktat ten został promulgowany przez biskupa
Stanisława Ciołka i stał się obowiązujący na terenie diecezji poznańskiej, a dzięki swej
poczytności stał się popularny w całej Polsce. Mikołaj bronił m.in. odrębnych zwyczajów
liturgicznych w Polsce przed tendencjami zmierzającymi do unifikacji liturgii. Missale
406
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Romanum, które ukazało się drukiem dopiero w roku 1474, znacznie przyczyniło się do
unifikacji rytu mszy św. Wpływy husytyzmu w Polsce spotkały się raczej ze zdecydowanym
oporem i opowiedzeniem się elit za prawowiernością kościelną409.
Jak wiadomo w owych czasach zwykli wierni nie przystępowali do codziennej
komunii, bo ta zarezerwowana była dla kapłanów. Musieli więc zadawalać się oglądaniem i
adoracją hostii konsekrowanych Postaci podczas Podniesienia. Dla prostych wiernych
łacińska liturgia i skomplikowana symbolika mszy nie były w pełni zrozumiałe. W związku z
tym nie odczuwali większej potrzeby przebywania w kościele i po elewacji hostii, i po
komunii kapłana po prostu wychodzili. Ten sposób zachowania szerzył się zresztą już od
dawna i był powszechny w krajach Europy, jak można wnosić z wypowiedzi ówczesnych
kaznodziejów410. Pragnienie oglądania przez wiernych hostii przybrało w średniowieczu
rozmiary specyficznego zjawiska, które określano dèsir de voir l’hostie411. Miało ono źródła
zarówno doktrynalne, jako rezultat dyskusji o transsubstancjacji, przemianie chleba i wina,
jak i w głęboko zakorzenionych pokładach wierzeń przedchrześcijańskich. Oglądanie hostii
miało, zgodnie z powszechnymi wierzeniami, mieć znaczenie szczególne, miało chronić
przed dolegliwościami przede wszystkim wzrok i w ogóle chronić przed nagłą,
niespodziewaną śmiercią. Tak więc naoczne oglądanie ciała Chrystusa ukrytego w Hostii było
z jednej strony powszechną praktyką dewocyjną, na tę chwilę otwierano w zakonach szeroko
drzwi kościołów, z drugiej zaś zbliżało się w zachowaniach ludu do zabobonnej wiary w jej
magiczną moc. Profesor uniwersytetu paryskiego Jan Gerson (zm. 1429) poświęcił nawet
specjalny traktat skierowany przeciwko tym, którzy wiązali z oglądaniem hostii całkiem
ziemskie oczekiwania412. Chęć oglądania jej podczas Podwyższenia prowadziła do
najróżniejszych nadużyć, gdyż ludowi zależało, by oglądać ją jak najczęściej, jak najdłużej i
możliwie z bliska. Kapłani zaś starali się tym żądaniom wyjść naprzeciw. Dlatego przyjął się
zwyczaj pokazywania przez kapłana hostii możliwie długo, obracania się z nią na lewo i
prawo, tak żeby wszyscy mogli ją zobaczyć, a nawet wielokrotnego podnoszenia. Ryt ten
409
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przyszedł zapewne z Francji i Italii do Niemiec, a stamtąd trafił i do Polski. Mikołaj z Błonia
zwracał uwagę, że kapłani jeszcze przed konsekracją wznosili wysoko w górę hostię tak, aby
wszyscy mogli ją zobaczyć (małe podniesienie). Ten sposób działania budzić mógł obawę, że
„prostaczkowie oddaliby opłatkowi bałwochwalczy pokłon”413. Kapłani powinni dopiero po
konsekracji pokazywać wiernym hostię (podniesienie duże). Sytuacje te w Polsce miały
miejsce w latach trzydziestych XV w. Statut biskupa Oleśnickiego z 1436 r. korygował
zachowanie kapłanów w archidiecezji małopolskiej, którzy z kolei podnosili konsekrowaną
hostię niewysoko i w rezultacie wierni w ogóle jej nie widzieli. Wprowadzanie zmian w rycie
podniesienia zachodziło powoli, pojawiały się nadużycia, np. powtarzanie rytu podniesienia
podczas jednej mszy, pokazywanie hostii na prawo i lewo, całowanie jej, i tym podobne
gesty414.
Pragnienie spoglądania na hostię było wśród wiernych tak silne, że elevatio stawała
się dla nich wręcz najważniejszą częścią mszy św. Na towarzyszący temu gestowi dźwięk
dzwonu w niejednej miejscowości lud porzucał swe zajęcia i biegł do kościoła, żeby
popatrzeć na hostię i ... zaraz potem wyjść z kościoła415. Nawet ci, którym interdyktem
zakazano udziału w nabożeństwie, starali się wszelkimi sposobami umożliwić sobie kontakt
wzrokowy z hostią. Na przykład biskup miasta Sitten w 1370 roku nakazał zrobienie nowych
drzwi kościoła takim ludziom, ponieważ wywiercili w nich dziury, żeby widzieć wnętrze i
ołtarz. Skarżono się także na wiernych, zwłaszcza kobiety, że tłoczą się w strasznej ciżbie
przy samym ołtarzu. Augustianin Johannes Bechoffen pisał w swym komentarzu do mszy
Quadruplex missalis expositio: „Mężczyźni, jak i kobiety, podchodzą o wiele za blisko do
ołtarza. Bezczelnie wpatrują się w twarz celebrującym kapłanom, w rzeczywistości bardziej z
zuchwałej ciekawości niż z nabożeństwa, i to zasługuje na naganę”416. Skoro zaś dla
większości wiernych spojrzenie na hostię było ważniejsze niż celebracja mszy św.,
powszechnie spotykanym zwyczajem było opuszczanie kościoła zaraz po Podwyższeniu
413
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w: idem, Zur Theologie und Spiritualität des christlichen Gottensdienstes: Ausgewählte Aufsätze; hrsg. von R.
Messner, W. G. Schöpf, Münster 2000, s. 44.
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(elevatio). Skargi na ten obyczaj spotykamy w późnym średniowieczu stale417. Henryk z Hesji
(zm. 1397) pisał w Secretum sacerdotum, że lepiej by było dla niektórych wiernych, gdyby w
ogóle nie wiedzieli hostii. Podobałoby się to Bogu bardziej, że skarżąc się i narzekając
przynajmniej myślą o Chrystusie. Poza tym zostaliby do końca mszy, a tak, gdy zobaczą
hostię podczas Podniesienia, zadowoleni opuszczają kościół i biegną do karczmy418. Peregryn
z Opola, wrocławski dominikanin, miał twierdzić, że to diabeł przywodzi ludzi do tego, żeby
zaraz po Przeistoczeniu, po zobaczeniu hostii, opuszczali mszę św.419 Minoryta Ovald de
Lasco (Michał z Węgier) wypowiadał się w podobnym tonie: Jeśli tacy ludzie w ogóle
przychodzą do kościoła, to dopiero na ostatnią chwilę. Stoją wokół bez nabożności i wodzą
oczyma dookoła. Po Podniesieniu Ciała Chrystusa od razu wybiega jeden po drugim jakby
zobaczył diabła. O, mój słodki Jezu, Ty się im nie podobasz, ale oni Tobie z pewnością też! 420.
Wspomniany szczegół przytoczony w żywotach błogosławionego Stanisława,
mówiący o tym, że zachęcał on wiernych, by nie opuszczali kościoła przed zakończeniem
mszy, wskazuje, że Stanisław starał się zmienić obyczaj wiernych w Krakowie, związany
właśnie ze wspomnianym „pragnieniem oglądania hostii”. Musiał mieć zatem także określony
stosunek do tradycji związanych z rytem Podniesienia podczas mszy św. i kultem Bożego
Ciała. Czy miały one związek z tendencjami reformatorskimi, jakie w XV wieku zachodziły
w kościele krakowskim421, czy ze zmieniającymi się pod wpływem devotio moderna formami
pobożności i wynikającą stąd koniecznością zmiany metod pracy duszpasterskiej, czy też
wiązały się z jakimiś potrzebami życia wewnątrz klasztornego, trudno tu rozstrzygnąć. Gdyby
przyjąć, że podnoszony w życiorysach tradycjonalizm błbłogosławionego Stanisława odnosił
się raczej do spraw związanych z kwestiami pastoralnymi i duszpasterskimi, niż ze sprawami
życia klasztornego, to byłaby to poszlaka świadcząca, iż z trudem i powoli przyjmował
zmiany związane na przykład z reformą rytu mszy św., z postulatami dopuszczania wiernych
do częstszego przyjmowania komunii lub z wprowadzaniem do nabożeństwa w szerszym
zakresie śpiewu wiernych, może także pieśni w języku polskim. Te bowiem sprawy mogły
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być aktualne w drugiej połowie XV w. w krakowskim kościele422. Jednakże pojawia się
możliwość innego wytłumaczenia owej sentencji, którą głosił Błogosławiony.
Rymowany wierszyk cytowany przez hagiografów Stanisława – należy na wstępie
zaznaczyć – nie jest jego oryginalnym dziełem. Stanowi trawestację niemieckiego
powiedzenia, wchodzącego w skład zbioru przysłów i maksym zwanego Freidanks
Bescheidenheits423: Zur Messe dringet Mancher vor, Die Meisten stehen bei dem Thor.
Jedermann die Mess empfäht, Mit dem Credo, wo er immer steht, Und kämen hunderttausend
hin, Jeglichem wird sie ganz verliehn.424 Znanych jest wiele redakcji zbioru Freidank, także z
dołączonymi łacińskimi odpowiednikami przysłów425. W jednej z tych redakcji, znanej z
kilku rękopisów, także śląskich, znajdujemy taki oto wiersz łaciński, który stał się być może
podstawą powiedzenia Stanisława: Si vis audire missam1, non debes abire, donec cantatur et
solempnizatur426. Jeszcze bliższy brzmieniem jest wiersz przekazany w innej śląskiej redakcji
Freidanka: Si vis missam audire, non debes abire ,donec cantatur et totum perficiatur, si
primo veneris et in fine non manebis, pars tibi nulla datur, quia laus in fine probatur427. Jeśli
ten dwuwiersz zestawimy z wierszykiem podanym przez Baroniusza (wprowadzam drobne
poprawki): Tu qui missam audis et a fine recedis, nulla tibi merces datur, quia laus1 in fine
probatur, staje się on bliższy owej redakcji śląskiej. Można zatem twierdzić, że źródłem
sentencji głoszonej przez błogosławionego Stanisława jest tradycja literacka, odnosząca się
krytycznie do powszechnego w XIV i XV wieku „pragnienia oglądania hostii” i wiążących
się z nim nadużyć. Bardzo podobne w wymowie powiedzenie znajdujemy także u Frowina z
Krakowa w popularnym w XV wieku poemacie Antigameratus (powst. ok. 1340 roku).
Krakowski poeta upominał kleryków tymi słowami: „In Domini missa sis, donec sit tibi
missa”428.
Sentencje i przysłowia z zasobu Freidanka są również często przytaczane przez
ówczesnych kaznodziejów, spotkać je można w wielu kolekcjach kazań. Zatem i nasz
Stanisław Kazimierczyk, przywołując sentencję z tego zbioru, postępował zgodnie z
ówczesną praktyką kaznodziejską, wykorzystującą szeroko w pouczaniu wiernych exempla i
422
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maksymy. Nie ma zatem potrzeby tłumaczyć pojawienie się u Stanisława sentencji
krytykującej zachowania wiernych jako przejaw jego reformatorskich zainteresowań w
kwestii częstego komunikowania wiernych. Najprawdopodobniej sentencja Si vis missam
audire... pojawiała się w jego kazaniach jako kaznodziejska wskazówka, pouczenie
zaczerpnięte z literatury. Szkoda tylko, że nie zachowały się jego kazania.

Streszczenie
Najstarsi biografowie błogosławionego Stanisława Kazimierczyka wypisali z jego
sermonarzy (kolekcje kazań) i przytoczyli kilka aforyzmów (sententiae), które miał zwyczaj
wypisywać na ścianie swojej celi, a także przytaczać w czasie głoszonych kazań w kościele
Bożego Ciała (Marcin Baroniusz – 1609, Krzysztof Łoniewski – 1617, Stefan Ranatowicz –
1660). Wśród aforyzmów była także przestroga odnosząca się do uczestnictwa we Mszy
świętej: Tu qui missam audis et a fine recedis, nulla tibi merces datur, quia laus divini officii
in fine probatur oraz w innym brzmieniu: Recedenti nulla merces datur, Quia laus divini
officii in fine probatur, co na język polski tłumaczno: Bardzo ten na zapłacie u Boga
szwankuje, Który mszy nie dosłucha i precz ustępuje. Rymowany wierszyk przypisaywany
przez hagiografow Stanisławowi nie jest jednak jego oryginalnym dziełem. Stanowi
trawestację niemieckiego powiedzenia, wchodzącego w skład zbioru przysłów i maksym
zwanego Freidanks Bescheidenheits: Zur Messe dringet Mancher vor, Die Meisten stehen bei
dem Thor. Jedermann die Mess empfäht, Mit dem Credo, wo er immer steht, Und kämen
hunderttausend hin, Jeglichem wird sie ganz verliehn. Znanych jest wiele redakcji zbioru
Freidank, także z dołączonymi łacińskimi odpowiednikami przysłów. W jednej z tych
redakcji, znanej z kilku rękopisów, także śląskich, znajdujemy taki oto wiersz łaciński, który
stał się być może podstawą powiedzenia Stanisława: Si vis audire missam1, non debes abire,
donec cantatur et solempnizatur. Jeszcze bliższy brzmieniem jest wiersz przekazany w innej
śląskiej redakcji Freidanka: Si vis missam audire, non debes abire ,donec cantatur et totum
perficiatur, si primo veneris et in fine non manebis, pars tibi nulla datur, quia laus in fine
probatur. Jeśli ten dwuwiersz zestawimy z wierszykiem podanym przez Baroniusza: Tu qui
missam audis et a fine recedis, nulla tibi merces datur, quia laus1 in fine probatur, staje się on
bliższy owej redakcji śląskiej. Można zatem twierdzić, że źródłem sentencji głoszonej przez
błogosławionego Stanisława jest tradycja literacka, odnosząca się krytycznie do
powszechnego w XIV i XV wieku „pragnienia oglądania hostii” i wiążących się z nim
nadużyć. Bardzo podobne w wymowie powiedzenie znajdujemy także u Frowina z Krakowa
w popularnym w XV wieku poemacie Antigameratus (powst. ok. 1340 roku). Sentencje i
przysłowia z zasobu Freidanka są często przytaczane przez ówczesnych kaznodziejów,
spotkać je można w wielu kolekcjach kazań. Zatem i nasz błogosławiony Stanisław
Kazimierczyk, przywołując sentencję z tego zbioru, postępował zgodnie z ówczesną praktyką
kaznodziejską, wykorzystującą szeroko w pouczaniu wiernych exempla i maksymy.
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ks. Andrzej Scąber

KULT ORAZ PROCESY BEATYFIKACYJNY I KANONIZACYJNY STANISŁAWA
KAZIMIRCZYKA

Celem mojego wystąpienia jest przedstawienie meandrów procesu beatyfikacyjnego i
kanonizacyjnego ks. Stanisława Kazimierczyka.
Przygotowany materiał obejmuje cztery okresy.
1. Lata 1489-1630 – kult pośmiertny ks. Stanisława Kazimierczyka na tle ówczesnego
ustawodawstwa.
2. Lata 1630-1969 - normy papieża Urbana VIII i starania Zakonu Kanoników
Regularnych Laterańskich o doprowadzenie do beatyfikacji equipollens.
3. Lata 1970-1993 - działania, które umożliwiły beatyfikację równoznaczną.
4. Lata 1993-2010 - bezpośrednie starania, które doprowadziły do kanonizacji.

1. Lata 1489-1630 roku – kult pośmiertny ks. Stanisława Kazimierczyka
na tle ówczesnego ustawodawstwa
W czasach gdy żył błogosławiony Stanisław Kazimierczyk (1433-1489), w
ustawodawstwie Kościoła powszechnego dotyczącym kanonizacji Sług Bożych obowiązywał
dekret Audivimus papieża Aleksandra III (1159-1181). W roku 1171 papież Aleksander wydał
dekret, w którym zastrzegł Stolicy Apostolskiej udzielanie pozwolenia na oddawanie kultu
publicznego. Było to pierwsze tak wyraźne zarezerwowanie władzy papieskiej odnośnie do
kanonizacji Sług Bożych. W dekrecie wyraźnie wskazano, że: „nikogo nie wolno czcić
publicznie jako świętego bez zgody papieża (non licet vobis pro sancto absque auctoritate
Romanae Ecclesiae, eum publice venerari)429. Rozporządzenie nabrało mocy obowiązującej
w całym Kościele, gdy dekret został włączony do Dekretałów Grzegorza IX w 1234 roku i
przez to otrzymał odpowiednią promulgację430.
Mimo tak wyraźnego nakazu nadal zdarzało się, że obrzęd elewacji i translacji relikwii
Sługi Bożego uważano za akt kanonizacji. Na ogół przyjmuje się, że od końca X wieku
kanonizacje dokonywały się decyzją synodu. Zarówno w diecezjach biskupich, synodalnych i
papieskich obok aktów definitywnych i ostatecznych (kanonizacji), znajdujemy akty
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s. 5-10.
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nieostateczne i niedyfinitywne, które można uważać za pierwsze beatyfikacje431. Jest pewne,
że do pontyfikatu papieża Urbana VIII (1632-1644) zdarzały się nadal beatyfikacje
dokonywane mocą autorytetu biskupa. Świadczy o tym dekret Kongregacji Inkwizycji z 7
VIII 1596 roku, który ustalał kompetencje ordynariusza, metropolity, nuncjusza, papieża w
sprawach kanonizacji432.
Najczęstsze kryteria, które w tamtych czasach pozwalały na uznanie kogoś
błogosławionym, to: (1) cuda i nadzwyczajne zdarzenia, które dokonywały się przy grobie
Sługi Bożego, a których zaistnienie przypisywano wstawiennictwu tegoż Sługi Bożego; (2)
akt elewacji i translacji ciała /relikwii/ Sługi Bożego.
Stanisław Kazimierczyk zmarł 3 V 1489 roku w Krakowie. Już w czerwcu 1489 roku
spisane zostały pierwsze cuda, które działy się za jego pośrednictwem. W pierwszym roku po
śmierci (1489-1490) odnotowano aż 176 łask. Pierwszy cud zapisany w księdze dotyczył
uzdrowienia Reginy, małżonki Klemensa Czarnego, sukiennika z Kazimierza433. Oryginał
księgi nie zachował się do naszych czasów. Pozostały jedynie opisy przytaczane przez
hagiografów błogosławionego Stanisława. I tak, Marcin Baroniusz podaje pierwsze 51 cudów,
a także jeszcze innych 9 cudów z późniejszego okresu434. Wykaz wszystkich łask spisanych w
pierwszym roku po śmierci Stanisława znajduje się w biografii autorstwa ks. Krzysztofa
Łoniewskiego z 1617 roku435.
W roku śmierci Błogoslawionego, biskupem krakowskim był Fryderyk Jagiellończyk,
późniejszy kardynał. Zatwierdzony przez papieża na stolicę św. Stanisława w Krakowie został
24 I 1489 roku. Urząd biskupa krakowskiego pełnił do śmierci, tj. do 1503 roku. W roku 1493
roku objął rządy także w metropolii gnieźnieńskiej436. Gdy był prymasem i biskupem
krakowskim, w 1500 roku dokonano poświęcenia kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu. Brat
kardynała, król Jan Olbracht potwierdził przywileje dla kościoła i klasztoru437. Był to rok
Jubileuszu w Kościele powszechnym. Najprawdopodobniej podczas tej uroczystości nastąpiła
pierwsza elewacja ciała bł. Stanisława. Ciało podniesiono z ziemi i umieszczono w sarkofagu.
Grób otoczono żelazną kratą fundacji rodziny Jordanów z Kazimierza. Odtąd też, jak pisze ks.
Marcin Baroniusz, zaczęto obchodzić rocznicę śmierci bł. Stanisława. Ks. Baroniusz dzień
śmierci błędnie wyznaczył na dzień 7 czerwca. Dzień 7 czerwca 1500 roku przypadał na
środę przed uroczystością Bożego Ciała. W tym dniu w 1500 roku było poświęcenie Kościoła
Bożego Ciała. Stąd też domniemanie, że pierwszej elewacji ciała błbłogoslawione Stanisława
dokonano przy okazji tej uroczystości przyjmuje się zasadne.
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Lata 1630-1969 - normy papieża Urbana VIII i starania Zakonu Kanoników
Regularnych Laterańskich o doprowadzenie do beatyfikacji equipollens

Zanim przejdę do drugiej elewacji relikwii błogosławionego Stanisława, która odbyła
się w 1630 roku przedstawię krótko normy prawa kanonizacyjnego obowiązuje w tym czasie.
Wspomniany już papież Urban VIII chcąc uporządkować sprawy beatyfikacji i
kanonizacji Sług Bożych wydał trzy osobne akty prawne. Były to: dekret Kongregacji
Inkwizycji z 13 III 1625 roku, encyklika De processibus rite conficiendis z 12 III 1631 roku
skierowana do patriarchów, arcybiskupów i biskupów oraz konstytucja apostolska Caelestis
Hierusalem cives z 5 VII 1634 roku438. Trudno w tym miejscu szerzej omawiać poszczególne
dokumenty. W najistotniejszym z nich, konstytucji Caelestis Hierusalem cives papież
postanawiał, że jeśli kult publiczny Sługi Bożego istniał od niepamiętnych czasów można
takiemu Słudze Bożemu oddawać cześć jaka przysługuje błogosławionym, po zatwierdzeniu
tegoż kultu przez Stolicę Apostolską. Niepamiętny kult musiał mieć początek przynajmniej
100 lat przed wydaniem konstytucji Caelestis Hierusalem cives, czyli przed 1534 rokiem. W
postępowaniu należało udowodnić, że taki niepamiętny kult nie tylko istniał przed 1534
rokiem, ale trzeba było także wykazać jego ciągłość i aktualność.
Druga elewacja relikwii bł. Stanisława miała miejsce w roku 1630, za czasów biskupa
Andrzeja Lipskiego. O pozwolenie na elewację wystarał się ks. Marcin Kłoczyński, prepozyt
klasztoru (1612-1644). Zanim został prepozytem pełnił urząd kanclerza Kurii Biskupiej za
czasów biskupów kard. Jerzego Radziwiłła (1591-1600) i kard. Bernarda Maciejowskiego
(1600-1606) oraz nuncjusza apostolskiego Francesco Simonnetiego439. Przed wstąpieniem do
klasztoru był także komisarzem apostolskim w procesie kanonizacyjnym świętego Jana z Kęt
i błogosławionego Wincentego Kadłubka. W roku 1603 roku kard. Maciejowski dokonał
elewacji i translacji doczesnych szczątków Jana z Kęt440. Można być pewnym, że w elewacji i
translacji uczestniczył późniejszy prepozyt klasztoru Bożego Ciała. Zapewne prace związane
z procesem Jana z Kęt wpłynęły na jego późniejszą decyzję o elewacji relikwii bł. Stanisława.
Ks. Stefan Ranathowicz, który był naocznym świadkiem tego wydarzenia podaje, że
doczesne szczątki Sługi Bożego wydobyto, obmyto i umieszczono w nowej trumnie nad
posadzką441. Tenże kronikarz klasztoru pisze, że przed 1632 rokiem, czyli rokiem w którym
przeniesiono relikwie na miejsce, gdzie znajdują się do dnia dzisiejszego grób
błogosławionego Stanisława: był in minori choro, przy tey stronie muru gdzie zakrystia w
rogu ołtarza Salvatoris, kratą obwiedziony, na kształt kapliczki, w której był ołtarz Mariey
Magdaleny, która jest u św. Wawrzyńca. Relikwie tego błogosławionego były zakopane w
ziemi głęboko, trumienka obmurowana na wierzchu na tym grobie był kamień wielki na ziemi
leżący, z osobą wyrytą tego błogosławionego. Na tym zaś kamieniu była struktura drewniana
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na kształt mar, którą velum okrywano442. Akt elewacji z 1630 roku i translacji z 1632 roku
można uznać za przejaw próby ogłoszenia Stanisława Błogosławionym. Działo się to w duchu
dekretów Urbana VIII, które porządkowały te sprawy. Co istotne, przeniesienia ciała i
wybudowanie ołtarza ku czci bł. Stanisława miało miejsce 1632 roku, czyli na dwa lata przed
konstytucją Caelestis Hierusalem cives.
Kolejnej próby zatwierdzenia kultu błogosławionego Stanisława upatrywać należy po
kanonizacji świętego Jana z Kęt, która odbyła się w Rzymie 16 VII 1767 roku za pontyfikatu
papieża Klemensa XIII (1758-1769)443. Wskazała ona możliwość starań o beatyfikację bł.
Stanisława i innych świętych mężów z kręgu Felix saeculum Cracoviae. Takiego
potwierdzenia możemy szukać w kolejnym otwarciu trumny bł. Stanisława. W 1780 roku, za
zgodą bp Kajetana Sołtyka, dokonano urzędowego otwarcia trumny z doczesnymi szczątkami
bł. Stanisława. Ceremonii przewodniczył bp Józef Olechowski, sufragan krakowski.
Uroczystość była dobrze przygotowana przez zakonników z kościoła Bożego Ciała. Z tej
okazji przebudowano ołtarz z 1632 roku. Nowa zewnętrzna trumna została ustawiona na
mensie ołtarzowej. Relikwie umieszczono w specjalnie na to przygotowanej cynowej
trumience, którą złożono do zewnętrznej trumny444. O urzędowym kulcie oddawanym bł.
Stanisławowi i jego legalności świadczą także zakonne księgi liturgiczne. Za rządów
prepozyta Wawrzyńca Józefa Chmieleckiego, w Mszale o świętych i błogosławionych
kanonikach regularnych z 1754 roku pod datą 3 maja znajduje się Msza Święta o Trójcy
Świętej i specjalna kolekta o bł. Stanisławie. Tę Mszę odprawiano corocznie z uroczystą
procesją. Także osobne wspomnienie znajdowało się w brewiarzu księży kanoników
regularnych.
Upadek Rzeczpospolitej pod koniec XVIII wieku spowodował, że w wieku XIX nie
podejmowano żadnych formalnych starań o zatwierdzenie kultu bł. Stanisława. Zaznaczyć
jednak należy, że w samym klasztorze Bożego Ciała pielęgnowano kult bł. Stanisława. Jemu
przypisywano, że podczas kasaty domów zakonnych jedynie klasztor krakowski i kościół
Bożego Ciała nie uległy likwidacji.
Kolejnym krokiem w staraniach zmierzających do zatwierdzenia kultu bł. Stanisława
była jego 400 rocznica śmierci. Biskup krakowski, kard. Albin Dunajewski (1879-1894)
zezwolił na urządzenie uroczystego triduum z wystawieniem Najświętszego Sakramentu445.
Działo się to zapewne pod wpływem kanonizacji św. ks. Piotra Fourier (1569-1640), która
odbyła się w maju 1897 roku w Rzymie. W uroczystościach kanonizacyjnych uczestniczyli
przedstawiciele klasztor Bożego Ciała w Krakowie. Byli to ks. Józef Prosper Burghardt,
przeor klasztoru (1896-1898, 1902-1904) i jego następca na tym urzędzie ks. Józef Augustyn
Błachut (1898-1902). Obchody pokanonizacyjne odbyły się w kościele Bożego Ciała w
dniach 16-18 września. Misje oraz triduum przeprowadził ks. Bernard Łubieński,
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redemptorysta. Ściągnęły one rzesze pielgrzymów nie tylko z Krakowa i okolic, pątnicy
przybyli nawet ze Śląska446.
Ówczesny opat generalny ks. Luigi Santini, który wizytował klasztor krakowski w
1893 roku polecił, aby podjęto starania o zatwierdzenie kultu bł. Stanisława. Po kanonizacji
św. Piotra Fourier na postulatora tej sprawy wyznaczono ks. Edwarda Piotra Gajowego.
Oficjalną nominację przyjął w 1898 roku, ale niewiele zrobił ze względu na zły stan zdrowia.
Od 1899 roku często przebywał w szpitalu447. Ponieważ ks. Gajowy zmarł w 1904 roku, jego
funkcję przejął ks. Józef Augustyn Błachut. Zaraz po objęciu urzędu postulatora sprawy bł.
Stanisława wyjechał do Fryburga Szwajcarskiego i tam podczas sympozjum wygłosił wykład
p.t.: Nieznany czciciel NMP. W 1905 roku ks. Błachut przesłał zebraną dokumentację opatowi
generalnemu. Zachował się list opata Santiniego do klasztoru w Krakowie, w którym
informuje, że nadesłany materiał jest niewystarczający i wymaga uzupełnienia. W tymże 1905
roku nagle umiera opat Santini, protektor sprawy. Ks. Błachut jednak nie wycofał się z
powierzonego mu zadania. Poszerzył źródłową kwerendę i bardzo starał się o szerzenie kultu
bł. Stanisława. Ta olbrzymia praca ks. Błachuta w znacznej mierze przyczyniła się do
pomyślnego przebiegu prac w latach 70. i 80. minionego stulecia, których ukoronowaniem
była beatyfikacja Stanisława Kazimierczyka w 1993 roku.
O trwającym kulcie w początkach XX stulecia świadczy wiele czynników. Nie sposób
w tym wystąpieniu wszystkiego przytaczać. Wspomnę tylko o jednym wydarzeniu, które
wpisuje się w strukturę procedury kanonizacyjnej. Dotyczy ono kolejnej rekognicji relikwii
bł. Stanisława. Dokonał jej osobiście biskup książę Adam Stefan Sapieha w 1913 roku,
podczas wizytacji parafii Bożego Ciała na Kazimierzu. Dokładnie o godz. 16.00, dnia 8 VIII
1913 roku w towarzystwie dziekana ks. Józefa Krupińskiego i notariusza konsystorza ks.
Bogdana Niemczewskiego do kościoła Bożego Ciała przybył bp Adam Stefan Sapieha. Na
jego przybycie oczekiwali, witając go, „ks. prepozyt Górny oraz zaproszeni goście; o. Florian
eksprowincjał ojców kapucynów, o. Augustyn Jędrzejczyk, przeor ze Skałki, przeorzy braci
bonifratrów z Kazimierza i Zebrzydowic, dr med. Wincenty Świątek, uczony monasteriolog
prof. Jan Marek Giżycki, p. Kazimierz Lubecki, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia,
panowie: szambelan papieski Marian Bartynowski i Piotr Makowiecki448. Podczas tej
rekognicji zgodnie z postulatem Najjaśniejszego Księcia Biskupa Krakowskiego zostało
wyjęte jedno żebro i części innych żeber, jak również cześć górnej szczęki i kość śródstopia449.
Wybuch I wojny światowej (1914-1918) spowodował przerwę w pracach około
kanonizacyjnych. W 1922 roku ks. Błachut wydał biogram bł. Stanisława. Śmierć ks.
Błachuta w 1927 roku i bardzo mała ilość zakonników w latach 30-tych spowodowała
osłabnięcie prac zmierzających do beatyfikacji. Próby szerzenia kultu Błogosławionego
podejmował opat ks. Józef Górny (1911-1938). W 1937 roku poddał restauracji starożytny
obraz bł. Stanisława i zapoczątkował w każdy poniedziałek odprawienia Mszy Świętej o
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Trójcy Świętej z kolektą ku czci bł. Stanisława przy jego grobie. Po śmierci opata Górnego w
1938 roku zapoczątkowane dzieło podjął wieloletni proboszcz parafii Bożego Ciała w
Krakowie ks. Franciszek Grabiszewski. Funkcję proboszcza pełnił od 1938 do 1970 roku.
Wspomagał go w tym ks. Emil Klenart, przeor klasztoru w latach 1938-1958450.
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Lata 1970-1993 - działania, które umożliwiły beatyfikację równoznaczną

Przełomowym wydarzeniem w procesie bł. Stanisława była wizytacja kanoniczna
kard. Karola Wojtyły w marcu 1969 roku. Po otrzymaniu w 1967 roku kapelusza
kardynalskiego nowo mianowany kardynał Wojtyła udał się do Kongregacji Rytów w celu
zasięgnięcia informacji, w jaki sposób dokonać beatyfikacji królowej Jadwigi. Wskazano mu
dekrety papieża Urbana VIII, których zastosowanie mogło uskutecznić wielowiekowe
starania o wyniesienie królowej Jadwigi do chwały ołtarzy. Dekrety papieża Urbana VIII
odnosiły się także do sprawy ks. Stanisława Kazimierczyka. Dnia 3 III 1969 roku, w czasie
Mszy świętej odprawianej przy ołtarzu bł. Stanisława kard. Wojtyła wygłosił kazanie o
Słudze Bożym. W protokole powizytacyjnym napisał 3 III o godz. 7.00 odprawiłem Mszę św.
przy grobie Sługi Bożego Stanisława Kazimierczyka, wygłaszając krótkie słowo, poświęcone
temu świątobliwemu parafianinowi parafii Bożego Ciała (Stanisław tu się urodził i studiował
na Uniwersytecie Krakowskim) oraz kapłanowi zakonu Kanoników Regularnych
Laterańskich. Zakon na nowo zabiega o jego beatyfikację451.
Sprawą zaczęły także interesować się władze zakonu. Ówczesny generał ks. Józef
Soetemans polecił ks. Henrykowi Walczakowi, wizytatorowi zakonu w Polsce (1964-1982),
aby klasztor krakowski podjął tę sprawę. Do tego zadania ks. Walczak wyznaczył ks. dra
Stefana Ryłko452. Formalnie w dniu 26 VIII 1971 roku ks. Henryk Walczak skierował
oficjalną prośbę do arcybiskupa K. Wojtyły o powołanie Komisji Historycznej, celem
zebrania przez nią dokumentacji stwierdzającej nieprzerwany kult ks. Stanisława
Kazimierczyka od chwili śmierci aż po dzień dzisiejszy453. W odpowiedzi na tą petycję w
dniu 15 XII 1971 r. kard. K. Wojtyła wyznaczył Komisję Historyczną. Tworzyli ją: ks. dr
Alfons Schletz, wykładowca historii w Instytucie Księży Misjonarzy w Krakowie i redaktor
czasopisma naukowego „Nasza Przeszłość” jako przewodniczący, ks. dr Ludwik Piechnik,
wykładowca historii w Instytucie Teologicznym Księży Jezuitów w Krakowie oraz ks. dr
Stefan Ryłko, kanonik regularny, pracujący wówczas w kościele Bożego Ciała w Krakowie,
najlepszy znawca procesu kanonizacyjnego bł. S. Kazimierczyka454. Prace Komisji trwały
blisko 15 lat. Główny ciężar tych prac spoczął na ks. S. Ryłko. Podczas prowadzonych prac
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27 III 1981 r. zmarł przewodniczący komisji ks. Alfons Schletz. Pracę kontynuowali pozostali
członkowie, gromadząc obszerne materiały odnoszące się do życia i kultu S. Kazimierczyka.
W tym czasie zmieniły się także przepisy prawa kanonizacyjnego. Nowy Kodeks
Prawa Kanonicznego z 25. 01. 1983 roku w kan. 1403 uznał postępowanie kanonizacyjne za
szczególne i dlatego postanowił, że jego przebieg będzie normowany przy pomocy osobnej
ustawy455. W dniu promulgacji Nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego papież Jan Paweł II
podpisał także Konstytucję Divinus perfectionis Magister456, która uprościła postępowanie
kanonizacyjne, pozwalając w ten sposób zakończyć wiele spraw, także historycznych.
Według nowego ustawodawstwa sprawy zostały podzielone na dwa rodzaje, nowe
(recenti), w których środkiem dowodowym są zeznania świadków i dawne (antiche), w
których dowodzenie opiera się na dokumentacji pisemnej457.
W dniu 15 III 1986 r. nastąpiło przedstawienie kard. F. Macharskiemu przygotowanej
dokumentacji historycznej. W przedłożonej relacji historycznej ukazano najpierw postać ks.
S. Kazimierczyka, jako historycznie pewną. W świetle zebranej dokumentacji wykazano, że
jest wiele dowodów działalności ks. S. Kazimierczyka i nieprzerwanego kultu aż do 1634
roku. Zebrany materiał wskazywał, że w poszukiwaniach zwrócono szczególną uwagę na
zbadanie zbiorów archiwalnych miasta Kazimierza i Krakowa, jak również tych
miejscowości, gdzie znajdowały się klasztory Księży Kanoników Regularnych Laterańskich.
Zbadano wszystkie archiwa i biblioteki, w których deponowane były zbiory kościelne.
Dlatego też poszukiwania były prowadzone nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech (NRD),
Czechosłowacji i w Austrii, gdyż liczne klasztory Księży Kanoników Regularnych
Laterańskich w tych krajach utrzymywały łączność z klasztorem w Krakowie. Kwerendę
prowadzono również w Rzymie w centralnym archiwum i bibliotece Księży Kanoników
Regularnych Laterańskich, jak również w Archiwum i Bibliotece Watykańskiej458.
Materiał zebrany przez Komisję Historyczną obejmował 563 pozycje. Były to:
1. dokumenty rękopiśmienne, składające się ze sprawozdań powizytacyjnych,
rachunków kościelnych, kazań wygłoszonych ku czci ks. S. Kazimierczyka,
2. opisów otrzymanych łask, korespondencji odnoszącej się do jego kultu,
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3. dokumenty drukowane, życiorysy ks. S. Kazimierczyka, panegiryki, liczne dzieła
naukowe i dewocyjne, w których znajdują się wzmianki o życiu i kulcie,
4. odpisy z dokumentów procesu kanonizacyjnego św. Jana z Kęt, gdyż wiele z nich
wspomina o życiu i kulcie ks. S. Kazimierczyka,
5. obrazy przedstawiające ks. S. Kazimierczyka znajdujące się w kościele Bożego Ciała
w Krakowie i w klasztorze Księży Kanoników Regularnych Laterańskich,
6. płyta kamienna znajdująca się w kościele Bożego Ciała w Krakowie, a wmurowana z
okazji uroczystego przeniesienia zwłok w 1632 roku459.
W celu wydania opinii o zebranym materiale kard. F. Macharski w dniu 14 II 1986 r.
wyznaczył dodatkowo dwóch biegłych. Byli to: o. prof. Joachim Bar, prof. prawa
kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz o. Kajetan Grudziński,
bibliotekarz klasztoru oo. bernardynów w Krakowie. W dniu 19 III 1986 r. złożyli oni
pisemne oświadczenie stwierdzając, że kult oddawany bł. Stanisławowi rozpoczął się tuż po
jego śmierci i trwa nieprzerwanie po dzień dzisiejszy W oddawaniu kultu nie było przerw,
kult był oddawany za wiedzą i zgodą władzy kościelnej. W opinii biegłych podano: Haec
omnia rite considerando, declaramus cultum publicum et ecclesiasticum beato Stanislao
Casimiritano praestitum cum iure canonico, tum anteriore, tum hodie vigente, concordare460.
W związku z tym pozytywnym orzeczeniem w dniu 10 V 1986 r. kard. F. Macharski wydał
deklarację orzekającą legalność kultu, co było równoznaczne nie tylko z pozwoleniem
oddawania kultu publiczno-kościelnego ks. S. Kazimierczykowi, ale stwarzało możliwość
podjęcia formalnym starań zmierzających do beatyfikacji równoznacznej461.
Zbliżająca się 500 rocznica śmierci bł. Stanisława Kazimierczyka (3 V 1989 r.)
zwiększyła zainteresowanie jego postacią. Na prośbę ówczesnego wizytatora zakonu ks. dra
Stanisława Więzika (1982-1994) kard. F. Macharski w dniu 24 V 1986 roku zwrócił się do
Kongregacji Kultu Bożego z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie do kalendarza
liturgicznego prowincji polskiej Księży Kanoników Regularnych Laterańskich imienia bł.
Stanisława, odprawianie Mszy św. z formularza o zakonnikach z własną oracją,
wprowadzenie imienia bł. Stanisława do liturgii godzin oraz pozwolenie obchodzenie
wspomnienia błogosławionego na dzień 2 V, ponieważ 3 V jest świętem narodowym w
Polsce. Do prośby zostały załączone dokumenty w postaci krótkiego żywota bł. S.
Kazimierczyka, Deklaracji legalności kultu, Opinii biegłych o nieprzerwanym kulcie
oddawanym bł. Stanisławowi.
Kongregacja Kultu Bożego zwróciła się z zapytaniem do Kongregacji Spraw Świętych
jak przedstawia się sprawa bł. Stanisława Kazimierczyka i czy jest jakiś dokument
legalizujący kult bł. Stanisława ze strony najwyższej władzy kościelnej. Kongregacja
459
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odpowiedziała 14 X 1986 r., że zakon nie zwracał się z prośbą o zatwierdzenie kultu
polecając przeprowadzić proces Super cultu ad normam vigentis iuris462.
W związku z sugestią Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, na prośbę
wicepostulatora sprawy ks. Franciszka Dylewskiego, kard. F. Macharski rozpoczął proces w
celu wykazania nieprzerwanego kultu bł. Stanisława. Otwarcie procesu miało miejsce w dniu
17 XII 1987 r., w kaplicy arcybiskupów krakowskich. Powołany Trybunał kanonizacyjny
tworzyli: ks. dr Kazimierz Waliczek, oficjał Sądu Metropolitalnego – delegat biskupa; o. dr
Michał Wróblewski, sędzia Sądu Metropolitalnego – promotor sprawiedliwości; ks. Jerzy
Dziewoński, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej – notariusz463. Podczas procesu przesłuchano
sześciu świadków, wśród nich: ks. Józefa Stramka, proboszcza kościoła Bożego Ciała; ks.
Józefa Kusia, profesora KUL i zorientowanego w oddawanym kulcie bł. Stanisławowi; br.
Karola Krzyżanowskiego, wieloletniego zakrystianina przy kościele Bożego Ciała. Trybunał
przesłuchał także trzech świadków powołanych z urzędu: o. prof. Joachima Bara, biegłego w
tej sprawie, o. Ludwika Piechnika i ks. Stefana Ryłko, członków Komisji Historycznej.
Zeznania nie złożył drugi biegły o. Kajetan Grudziński, ponieważ 25 VIII 1986 r. zmarł. Do
akt sprawy dołączono Relację Komisji Historycznej oraz zaświadczenie o śmierci ks. A.
Schletza i o. K. Grudzińskiego. Zgodnie z prawem zwizytowano ołtarz poświęcony bł.
Stanisławowi w kościele Bożego Ciała oraz obrazy wiszące w tymże kościele i klasztorze,
przedstawiające błogosławionego. Ostatnia sesja Trybunału z udziałem kard. F.
Macharskiego, miała miejsce w klasztorze Kanoników Regularnych Bożego Ciała w
Krakowie 22 I 1988 roku464.
W dniu 15 II 1988 r. generalny postulator zakonu D. Emilio Dunoyer przekazał akta
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 11 XI Kongregacja wydała dokument stwierdzający
ważność przeprowadzonego procesu. Kongregacja dla Spraw Świętych, po zapoznaniu się z
aktami sprawy, w dniu 13 V 1988 r. wyznaczyła relatora sprawy o. Michała Machejka,
karmelitę bosego. W dniu 19 V 1988 r. o. M. Machejek skierował pismo do postulatora
generalnego z zapytaniem, kto będzie występował w sprawie przy opracowaniu pozycji oraz
czy sprawa ma być rozpatrywana jako zatwierdzenie kultu, czy też zatwierdzenie kultu i
orzeczenie heroiczności cnót. W dniu 25 V 1988 r. postulator generalny odpisał o. M.
Machejkowi, że współpracownikiem przy opracowywaniu pozycji będzie ks. Stefan Ryłko465.
Przygotowana pozycja kładła nacisk na wykazanie nieprzerwanego kultu, opierając się
przede wszystkim na wykazaniu wiarygodności opisu nadzwyczajnych łask uzyskanych za
wstawiennictwem bł. Stanisława. W Positio super cultus umieszczono scenariusz cnót,
którymi szczególnie odznaczał się bł. Stanisław466. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych
wyznaczyła także Komisję Historyczną złożoną z sześciu specjalistów w dziedzinie historii
Kościoła średniowiecznego i problematyki kanonistycznej, celem zbadania, czy zebrane
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dokumenty wystarczająco potwierdzają kult okazywany bł. S. Kazimierczykowi od
niepamiętnych czasów aż po dzień dzisiejszy467.
Na zbliżającą się 500 rocznicę obchodów śmierci Bogoslawionego kard. F. Macharski
w dniu 25 IV 1989 r. otrzymał list papieża Jana Pawła II, w którym papież zachęcał zakon do
modlitwy o wyniesienie na ołtarze ks. S. Kazimierczyka. List ten kard. F. Macharski odczytał
w czasie uroczystości jubileuszowych, w dniu 3 V 1989 r., w kościele Bożego Ciała podczas
uroczystej Mszy św. przy grobie bł. S. Kazimierczyka 468.
W Rzymie nadal trwały prace zmierzające do zatwierdzenia kultu przez Stolicę
Apostolską. W dniu 15 I 1991 r. odbyło się posiedzenie Komisji Historycznej Kongregacji w
sprawie, która pozytywnie odniosła się do zebranego materiału uznając, że jest on
wystarczający do udowodnienia nieprzerwanego kultu bł. Stanisława. Zebrany materiał
dowodowy zgodnie z wymogiem prawa został przekazany Komisji Teologicznej. Posiedzenie
Komisji Teologicznej odbyło się 5 VI 1992 roku. Ośmiu członków Komisji odpowiadało na
dwa pytania:
1. Czy istnieje pewność o opinii świętości i o cnotach?
2. Czy istnieje pewność o kulcie okazywanym od niepamiętnych czasów?
Z materiału dostarczonego Komisji Teologicznej wynikało, że w pierwszym roku po
śmierci ks. S. Kazimierczyka zapisano szczególnych łask aż 176. Faktycznie w tym czasie
istniały osoby i zajmowały określone stanowiska, o których mowa w opisach. W latach 16381747 opisano 164 otrzymane łaski, w opisach tych podano, o kogo chodzi, o co dana osoba
prosiła i w jaki sposób podziękowała. Nikt z członków Komisji Teologicznej nie
zakwestionował ich autentyczności469.
Akta sprawy zgodnie z wymogami prawa przesłano do Komisji Kardynałów i
Biskupów. Posiedzenie Biskupów i Kardynałów odbyło się 1 XII 1992 roku. Było ono
pomyślne dla sprawy. Dlatego też w dniu 21 XII 1992 r. podczas tzw. lektury dekretów, w
obecności papieża Jana Pawła II został ogłoszony dekret o nieprzerwanym kulcie bł. S.
Kazimierczyka470.
Po ogłoszeniu dekretu Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w dniu 1 IV 1993 r., na
prośbę generalnego postulatora opata Emilio Dunoyer CRL, Kongregacja Kultu Bożego i
Dyscypliny Sakramentów wydała zgodę na wydrukowanie modlitwy do Mszy św. oraz
drugiej lekcji, w oficjum brewiarzowym. Tym samym bł. Stanisław wszedł do kalendarza
467
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liturgicznego, a jego wspomnienie wyznaczono na dzień 5 maja, gdyż w dniu 3 V przypada
uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski, a 4 V uroczystość św. Floriana, patrona miasta
Krakowa471.
Uroczystość urzędowego zatwierdzenia kultu, tj. beatyfikacji równoznacznej, nastąpiła
na Placu Świętego Piotra w Rzymie dnia 18 IV 1993 roku. W tym dniu papież Jan Paweł II
ogłosił błogosławionymi trzy osoby z Krakowa: ks. Stanisława Kazimierczyka, s. Angelę
Truszkowską i s. Faustynę Kowalską472.

4

Lata 1993-2010 - bezpośrednie starania, które doprowadziły do kanonizacji

Ostatni etap, zmierzający wprost do kanonizacji bł. Stanisława, dotyczył zatwierdzenia
cudu za jego wstawiennictwem. Jak już wspomniałem na wstępie, łask, zwłaszcza zaraz po
śmierci Stanisława, było bardzo dużo. Poprzez kolejne stulecia wielu ludzi udawało się do
jego grobu prosząc o orędownictwo u Boga. Problem stanowił fakt, że zgodnie z
wymaganiami najnowszego ustawodawstwa cud do kanonizacji musi zaistnieć po beatyfikacji
Sługi Bożego473.
Takiego zdarzenia po 1993 roku nie odnotowano. Jeszcze za pontyfikatu papieża Jana
Pawła II ks. Ryłko podejmował próby uzyskania dyspensy co do czasu zdarzenia. Taką
dyspensę papieską co do czasu uzyskała sprawa bł. królowej Jadwigi. Mimo wielu zabiegów
ze strony ks. prof. Ryłko prośba taka nigdy w sposób oficjalny nie została przedstawiona
Stolicy Apostolskiej. Choć nigdy nie wystąpiono do Stolicy Apostolskiej o dyspensę co do
czasu, to w 1995 roku kard. Franciszek Macharski rozpoczął dochodzenie diecezjalne w
sprawie uzdrowienia hrabiego Piotra Komorowskiego w 1617 roku. Zostało ono
przeprowadzone w dniach od 2 IX 1995 roku do 29 II 1996 roku. Zeznanie złożyło 13
świadków, wśród nich 4 z urzędu474.
Biskup krakowski, kard. Stanisław Dziwisz, pismem z dnia 8 VIII 2007 roku zwrócił
się do prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Jose Martins – Saraiva, z prośbą o
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udzielenie papieskiej dyspensy co do czasu w sprawie uzdrowienia Piotra Komorowskiego w
1617 roku przez wstawiennictwo bł. Stanisława Kazimierczyka475.
Prośba biskupa Krakowa została przedstawiona papieżowi Benedyktowi XVI w dniu
21 I 2008 roku. Podczas audiencji dla prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnej kard.
Tarcisio Bertone, sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej poinformował kard. Martins-Saraiva,
że papież Benedykt udzielił dyspensy co do czasu w sprawie cudu, którego zaistnienie
przypisuje się wstawiennictwu bł. Stanisława Kazimierczyka, kapłana Kanoników
Lateraneńskich476. O udzieleniu papieskiej dyspensy kard. krakowski został poinformowany
pismem prefekta Kongregacji z dnia 2 II 2008 roku477.
Prace nabrały dużego tępa. Trzeba w tym miejscu wspomnieć ks. dra Bogusława
Turka, michaelitę, szefa biura Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jego nieoceniona pomoc
w dużej mierze przyczyniła się do pomyślnego zakończenia sprawy.
Kolejnym etapem prac, które nakazała wykonać Kongregacja, było uzupełnienie
materiału dowodowego w sprawie samego uzdrowienie Piotra Komorowskiego w kontekście
ciągłości opinii łask. Chodziło głównie o te łaski - uzdrowienia, które są udokumentowane
zarówno z punktu widzenia medycznego, jak i teologicznego. Uporządkowany przez
pracowników referatu d.s. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej materiał został w
sposób oficjalny przesłany do Rzymu przez kard. Stanisława Dziwisza 18 III 2009 roku478.
Kongregacja po otrzymaniu dokumentacji przekazała ją dwóm biegłym lekarzom ex
officio, aby stwierdzili, czy uzdrowienie Piotra Komorowskiego może być rozpatrywane
przez Konsultę Medyczną Kongregacji. Lekarzami ex officio wyznaczonymi przez
Kongregację byli prof. Francesco Facosi i prof. Francesco Rosa. Po otrzymaniu pozytywnej
odpowiedzi, sprawa 23 IV 2009 roku została rozpatrywana przez lekarzy członków Konsulty
Medycznej w Rzymie. Skład Konsulty tworzyli: prof. Patrizio Polisca, przewodniczący, prof.
Francesco Facosi, prof. Francesco Rosa, prof. Pasquale Vadala, prof. Andrea Cusmano i dr
Ennio Ensoli, sekretarz479. Podczas dyskusji członkowie Konsulty Lekarskiej jednomyślnie
orzekli, że uzdrowienie nagłe i trwałe Piotra Komorowskiego jest z punktu widzenia
medycznego niewytłumaczalne480.
Zgodnie z procedurą Kongregacji, akta sprawy zostały przekazane do Komisji
Teologicznej. Ośmioosobowa Komisja Teologiczna zebrała się 8 VII 2009 roku.
Przewodniczył jej ks. Sandro Corradini, prałat teolog, generalny promotor wiary. Konsultorzy
mieli odpowiedzieć na pytanie: Czy uzdrowienie Piotra Komorowskiego dokonało się za
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przyczyną bł. Stanisława Kazimierczyka? Podczas spotkania konsulatorzy jednomyślnie
oświadczyli, że istnieje moralna pewność, iż uzdrowienie Piotra Komorowskiego dokonało
się za wstawiennictwem bł. ks. Stanisława Kazimierczyka481.
Ostatnim wiążącym etapem prac, zmierzających do kanonizacji było zebranie Komisji
Biskupów i Kardynałów. Doszło do niego w siedzibie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
29 IX 2009 roku. Jako kardynał ponens, został wyznaczony bp Girolamo Grillo, emerytowany
biskup diecezji Civitta Vecchia-Tarquinia. Biorąc pod uwagę orzeczenie Konsulty Lekarskiej
i opinie Komisji Teologicznej, zgromadzeni biskupi i kardynałowie członkowie Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych wyrazili sentencję, że cudowne uzdrowienie Piotra Komorowskiego
dokonało się za wstawiennictwem bł. Stanisława Kazimierczyka.
W dniu 19 XII 2009 roku papież Benedykt XVI, podczas audiencji udzielonej
prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych ratyfikował decyzje kardynałów i biskupów
i nakazał Kongregacji publikację dekretu o cudzie. Pozostał ostatni etap, konsystorz
kardynałów. Zebrał się on 19 II 2010 roku. Papież po konsultacji z kardynałami potwierdził
swoje wcześniejsze decyzje, wyznaczając dzień kanonizacji bł. ks. Stanisława Kazimierczyka
na dzień 17 X 2010 roku w Rzymie.
Wydarzeniem wpisującym się w przygotowania kanonizacji bł. Stanisława było także
otwarcie jego relikwii. W dniu 23 VI 2009 roku postulator generalny sprawy D. Emilio
Dunoyer CRL zwrócił się do kard. Stanisława Dziwisza z prośbą o rekognicję doczesnych
szczątków bł. Stanisława, które od zawsze spoczywają w bazylice Bożego Ciała w
Krakowie482. Odpowiadając na tę prośbę arcybiskup krakowski, zgodnie z przepisami prawa,
pismem z dnia 4 VIII 2009 roku zwrócił się do prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
o wydanie stosownego zezwolenia i instrukcji do przeprowadzenia rekognicji relikwii bł.
Stanisława483. Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Angelo Amato SDB w dniu
23 IX 2009 roku wydał dekret zezwalający na otwarcie relikwiarza i pobranie relikwii, celem
oddawania im kultu publicznego przez wiernych484. Do dekretu Kongregacja dołączyła
Instrukcję w jaki sposób należy dokonać rekognicji i pobrania relikwii. Instrukcję
przygotował ks. Bogusław Turek, prepozyt Kongregacji485. Po otrzymaniu stosownych
pozwoleń kard. Stanisław Dziwisz dekretem z dnia 30 IX 2009 roku powołał Komisję w celu
podziału relikwii bł. Stanisława Kazimierczyka, które znajdują się w bazylice p.w. Bożego
Ciała w Krakowie. Skład Komisji tworzyli: ks. dr Andrzej Scąber – delegat biskupa; o. dr
Szczepan Praśkiewicz OCD – promotor sprawiedliwości; ks. mgr Piotr Walczak CRL –
notariusz; dr Bohdan Sawicki – lekarz; mgr Krystyn Kozieł, instrumentariusz. Do grona
członków Komisji należeli także przedstawiciele Zakonu Kanoników Laterańskich: ks. mgr
481
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lic. Marian Szczecina CRL – wizytator, ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak CRL. Klasztor
Bożego Ciała w Krakowie reprezentowali: ks. mgr Dariusz Kaczyński CRL – przeor i ks. dr
hab. Stefan Ryłko CRL486.
Powołana Komisja zebrała się w bazylice Bożego Ciała w Krakowie dnia 26 X 2009
roku. Prace Komisji zostały podzielone na trzy osobne części. Pierwsza – publiczna, podczas
której odbyło się uroczyste nabożeństwo liturgiczne ku czci bł. Stanisława. Przewodniczył jej
ks. Marian Szczecina CRL – wizytator. Druga – prawna, z udziałem tylko członków Komisji.
Przewodniczył jej ks. dr Andrzej Scąber – delegat biskupa. Trzecia, odbyła się przy udziale
wiernych. Polegała ona na odprowadzeniu trumienki z relikwiami bł. Stanisława i
umieszczeniu ich w mauzoleum Błogosławionego. Również tej części przewodniczył
wizytator zakonu. Podczas najistotniejszej części, prawnej, dokonano rekognicji relikwii bł.
Stanisława i pobrano fragmenty kośćca celem przygotowania relikwiarzy. W skrzynce
znajdowały się następujące relikwie: czaszka niekompletna, z uszkodzoną przednią częścią
trzewioczaszki; brak prawej połowy szczęki i lewego łuku jarzmowego; część ścian lewego
oczodołu leżała luzem; mózgoczaszka kompletna i w dobrym stanie; główne szwy zachowane;
zatarty /skostniały/ szef strzałkowy i górna część szwu węgłowego. Luzem był jeden kieł oraz
fragment kości sitowej i żuchwa. W obrębie żuchwy stwierdzono brak siekaczy, kła oraz
dwóch zębów przedłużonych. Szkielet osiowy. Kręgosłup: kręgi szyjne w komplecie, z dobrze
zachowanym kręgiem szczytowym i obrotowym; kręgi piersiowe w dobrym stanie /sztuk 12/;
kręgi lędźwiowe z nieznacznymi ubytkami /sztuk 5/; kość krzyżowa zniszczona w części dolnej.
Zachował się jedynie zrost dwóch górnych kręgów i obie powierzchnie uchowate. Obie kości
miedniczne kompletne i w dobrym stanie. Szkielet klatki piersiowej: Mostek - zachowany trzon
i wyrostek mieczykowaty; brak rękojeści; żeber 20 sztuk, częściowo uszkodzone; dobrze
zachowane dwa pierwsze żebra. Obręcz barkowa: dwa kompletne obojczyki i dwie łopatki
uszkodzone przy brzegach przykręgowych. Szkielet kończyn górnych: w dobrym stanie dwie
kości ramieniowe, dwie łokciowe i dwie promieniowe, brak szkieletu dłoni. Kończyny dolne:
dwie dobrze zachowane kości udowe, przy lewej trochę ukruszony krętacz większy; dwie
dobrze zachowane kości piszczelowe i dwie strzałki. Szkielet stóp; Zachowały się w dobrym
stanie kości piętowe, jedna kość skokowa /lewa/ i dwie kości klinowate. Z kości śródstopia
zachowało się dziewięć kości śródstopia i dwa członki palców – prawdopodobnie
paluchów487.Z zachowanego kośćca pobrano fragmenty kostne dla celów kultu. Fragment
ściany jamy nosowej, część ściany lewego oczodołu, dwa paliczki paluchów, jedną kość
śródstopia i dziesięć fragmentów żeber488.
Przetłumaczony na język włoski Protokół Komisji z otwarcia trumienki oraz
rozpoznania i wydzielenia relikwii Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka kanonika
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regularnego w dniu 3 XII 2009 roku został przesłany przez kard. Stanisława Dziwisza do
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie489.

*
W podsumowaniu należy zwrócić uwagę na cztery istotne elementy.

1. Kult ks. Stanisława Kazimierczyka od samego początku był żywy w całym zakonie
Kanoników Laterańskich, zwłaszcza zaś w kościele i klasztorze Bożego Ciała w Krakowie.
2. Od samego początku przełożeni klasztoru krakowskiego zmierzali do zatwierdzenia
kultu, w duchu przepisów prawa powszechnego. Potwierdzają to dwie elewacje, translacja i
trzykrotne otwieranie relikwii.
3. Głównym promotorem sprawy stał się kard. Karol Wojtyła, który jako papież Jan
Paweł II ogłosił ks. Stanisława Kazimierczyka błogosławionym.
4. Przychylność dla sprawy papieża Benedykta XVI umożliwiła kanonizację bł.
Stanisława.

Streszczenie
Artykuł omawia kult oraz procesy beatyfikacji i kanonizacji Stanisława
Kazimierczyka. Kult Stanisława, który zmarł w 1489 roku był od samego poczatku, czyli od
jego śmierci i pogrzebu, bardzo żywy na Kazimierzu i w Krakowie. Już w XV wieku zaczęto
go nazywać błogosławionym, co potwierdzają spisane w latach 1489-1490 łaski uzyskane
przy jego grobie. W XVII wieku Stanisław został ogłoszony patronem miasta Kazimierza
oraz Królestwa Polskiego. W związku z miraculami przy jego grobie przełożeni klasztoru
niebawem po jego śmierci zaczęli dążyć do jego beatyfikacji. Ok. 1500 roku z inicjatywy
prepozyta klasztoru Andrzeja i za przyzwoleniem kard. Fryderyka Jagiellończyka, wówczas
biskupa krakowskiego i prymasa Polski, dokonano elevatio corporis. W 1632 roku odbyła się
uroczysta translatio, a później trzykrotne rekognicje kanoniczne relikwii (1780, 1913, 2009).
W 1969 roku pod wpływem kard. Karola Wojtyły, wówczas arcybiskupa krakowskiego a
później papieża Jana Pawła II rozpoczęto proces zmierzający do zatwierdzenia jego kultu.
Proces zamknięto w 1993 roku i w tym samym roku papież Jan Paweł ogłosił jego
beatyfikację na Placu św. Piotra w Rzymie. W 1995 roku rozpoczęto dochodzenie w sprawie
uzdrowienia za przyczyną Błogoslawionego, a następnie otwarto proces zmierzający do
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Pismo kard. Stanisława Dziwisza do prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie z dnia 3
grudnia 2009 roku - w posiadaniu Archiwum referatu d.s. kanonizacyjnych.
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kanonizacji. Proces zamknięto w lutym 2010 roku, a papież Benedykt XVI wyznaczył
uroczystośc kanonizacji na niedzielę 17 października 2010 roku.
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Tadeusz Masłowski CRL

UROCZYSTOŚCI

BEATYFIKACYJNE

STANISŁAWA

KAZIMIERCZYKA

W

RZYMIE I W POLSCE

Temat tego referatu jest dość obszerny, dlatego dla lepszej przejrzystości, zostanie
podzielony na dwie części: 1). Uroczystości beatyfikacyjne w dniu 18 kwietnia 1993 roku i
uroczystości bezpośrednio po beatyfikacji w Rzymie; 2). Uroczystości pobeatyfikacyjne w
Polsce, głównie w parafiach prowadzonych przez księży z Zakonu Kanoników Regularnych
Laterańskich.
1. W tym roku minęło 17 lat od daty uroczystego zatwierdzenia kultu błogosławionego
Stanisława przez papieża Jana Pawła II, dziś Czcigodnego Sługę Bożego. Dokonało się to w
czasie uroczystej Mszy świętej na placu przed Bazyliką Świętego Piotra na Watykanie.
Na uroczystość beatyfikacji została wydana specjalna książeczka staraniem
Watykańskiego Urzędu do Celebracji Liturgicznej. Była ona niezwykle przydatna dla
uczestników uroczystości, a dzisiaj stanowi jedno z ważnych źródeł do zagadnienia.
Znajdujemy w niej już życiorysy 5 błogosławionych, wyniesionych w czasie tej uroczystości
do chwały ołtarzy. Przy naszym Błogosławionym zamieszczono następujący opis: „Solenne
annuncio dell’avvenuta conferma del culto del Servo di Dio Stanisław Kazimierczyk,
presbitero dei Canonici Regolari Lateranensi – Uroczyste obwieszczenie zatwierdzenia kultu
Sługi Bożego Stanisława Kazimierczyka, kapłana Kanoników Regularnych Lateranskich”.
Natomiast przy pozostałych czterech znalazły się słowa: „Beatificazione dei Servi di Dio –
Beatyfikacja Sług Bożych”. Dla ścisłości więc przypomnę, że w dniu 18 kwietnia 1993 roku,
w czasie uroczystości beatyfikacyjnych na Placu Świętego Piotra w Watykanie miało miejsce
uroczyste ogłoszenie zatwierdzenia nieprzerwanie trwającego kultu Sługi Bożego Stanisława
Kazimierczyka. Wraz ze Stanisławem Kazimierczykiem beatyfikowano czterech pozostałych
kandydatów do ołtarzy, a mianowicie: Ludwika z Casorii (Arcangelo Palmentieri), Włocha,
kapłana z Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów; matkę Paulę Montal Fornes od św.
Józefa Kalasantego, Hiszpankę, założycielkę Kongregacji Córek Maryi od Szkół
Chrześcijańskich; matkę Marię Angelę Truszkowską, Polkę, założycielkę Zgromadzenia
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Sióstr Felicjanek; siostrę Faustynę Kowalską, Polkę, ze Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia, apostołkę Miłosierdzia Bożego.
W drugą Niedzielę Wielkanocy tegoż 1993 roku zgromadziło się przed Bazyliką
Watykańską ponad 100 tysięcy pielgrzymów z całego świata, by wziąć udział w beatyfikacji
Sług i Służebnic Bożych. Na godzinę przed główną uroczystością na Placu Świętego Piotra
zaczęło się czuwanie liturgiczne, wprowadzające duchowo do tego ważnego wydarzenia. Z
każdego zgromadzenia, z którego pochodzili nowi Błogosławieni, wybrana osoba
przewodniczyła temu czuwaniu. W imieniu Zakonu Księży Kanoników Regularnych
Laterańskich modlitwy prowadził ks. Kazimierz Brzozowski z Kanady. Na zakończenie
czuwania odśpiewano po polsku pieśń wielkanocną: „Wesoły nam dzień dziś nastał”. Śpiewy
liturgiczne wykonywał Chór Chłopięcy „Słowiki Poznańskie” oraz Schola ks. Józefa
Orszulika. Muzyka wykonywała Orkiestra Symfoniczna z Poznania.
O godz. 10.00, podczas śpiewu łacińskiej antyfony na wejście: „Zmartwychwstał Pan
prawdziwie” na przemian ze strofami psalmu 97: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem
cuda uczynił”, z Bazyliki św. Piotra wyszedł Ojciec Święty w asyście służby ołtarza i
koncelebransów. Wśród koncelebransów było: 10 kardynałów z kard. Franciszkiem
Macharskim, arcybiskupem krakowskim, i kard. Józefem Glempem, Prymasem Polski; 10
arcybiskupów z arcybiskem Edwardem Nowakiem, sekretarzem Kongregacji do Spraw
Świętych; 8 biskupów z biskupem Szczepanem Wesołym, delegatem Prymasa Polski dla
Duszpasterstwa Emigracji; 3 opatów z Zakonu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich;
14 kapłanów z przedstawicielami polskiej prowincji zakonu – ks. dr Stanisławem Więzikiem,
wizytatorem prowincjalnym, ks. Mieczysławem Madejem, przeorem klasztoru Bożego Ciała
w Krakowie, ks. mgr Józefem Stramkiem, proboszczem parafii Bożego Ciała w Krakowie
oraz ks. Aleksandrem Szymborskim, duszpasterzem polonijnym w Stanach Zjednoczonych.
Po obu stronach ołtarza zajęli miejsce przedstawiciele zakonów, z których pochodzili nowi
Błogosławieni, oficjalne delegacje rządowe, przedstawiciele korpusów dyplomatycznych
akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej. Delegacja polska składała się z 25 osób na czele z
prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Wałęsą z małżonką. Była też delegacja władz
miasta Krakowa, z którego pochodzili trzej nowi Błogosławieni. Dla porównania warto
dopowiedzieć, że delegacja włoska składała się z 11 osób, a hiszpańska tylko z 5 osób.
Obecna była też księżniczka Luxemburga Maria Teresa z trzema synami.
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Ojciec święty w słowie wstępnym do Mszy świętej beatyfikacyjnej powiedział w
języku włoskim: „Najdrożsi Bracia i Siostry. Zmartwychwstanie Pańskie jest znakiem
początku nowego stworzenia. Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z
martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei […]. Nasi Bracia i Siostry,
których dzisiaj ogłaszamy błogosławionymi wobec całego Kościoła, są żywym świadectwem
nowego Ducha. Przykład ich zachęca nas do pójścia ich śladami […]”. Po akcie pokuty i
odśpiewaniu Kyrie, asystujący papieżowi diakon oznajmił wszystkim zgromadzonym w
języku włoskim: „Za chwilę nastąpi najbardziej podniosły moment dzisiejszego dnia:
uroczyste potwierdzenie kultu Stanisława Kazimierczyka i beatyfikacja Ludwika z Casorii,
Pauli Montal Fornes od św. Józefa Kalasantego, Marii Angeli Truszkowskiej i Faustyny
Kowalskiej. Kongregacja do Spraw Świętych stwierdziła sławę świętości, cnoty heroiczne
oraz długi nieprzerwany kult Stanisława Kazimierczyka – który ogłosiła 21 grudnia 1992 – za
aprobatą i w obecności Ojca Świętego dekretem, którego część odczyta Najczcigodniejszy
Sekretarz tej samej Dykasterii”. Po tej zapowiedzi diakona oraz wystąpieniu arcybiskupów
Neapolu, Barcelony i Krakowa, którzy prosili Ojca Świętego o beatyfikację, głos zabrał
arcybiskup Edward Nowak, Sekretarz Kongregacji do Spraw Świętych. Odczytał on po
włosku część dekretu wydanego 21 grudnia 1992 roku, którym Kongregacja uznała sławę
świętości,

nadzwyczajne

cnoty

i

nieprzerwany

kult

Stanisława

Kazimierczyka.

Arcybiskupowi asystował wicepostulator sprawy ks. Wiesław Martuszewski, sekretarz Kurii
Generalnej Kanoników Regularnych Laterańskich w Rzymie. Po odczytaniu dekretu
arcybiskup Nowak przedstawił jeszcze skrócony życiorys naszego Błogosławionego. Zaczął
tymi słowami: „Stanisław został nazwany Kazimierczykiem od miejsca swego pochodzenia i
zamieszkania […]. Był synem Macieja Sołtysa, długoletniego rajcy i sędziego miejskiego,
oraz Jadwigi należącej do Bractwa Najświętszego Sakramentu i Pięciu Ran Pana Jezusa,
istniejącego przy kościele Bożego Ciała. Jako gorliwi katolicy i ludzie cieszący się ogólnym
szacunkiem, przekazali jedynemu dziecku dogłębne wychowanie religijne i podstawową
formację intelektualną […]. Pełniąc obowiązki kaznodziei, prowadził intensywne życie
kontemplacyjne, a zarazem rozwijał jednocześnie działalność apostolską. Odpowiedzialny za
dzieła miłosierdzia, troszczył się w sposób szczególny o biednych i chorych […]. Dużo czasu
poświęcał modlitwie. Odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Męki Pana Jezusa, jako
ceny naszego zbawienia. Wielką pobożnością darzył Matkę Najświętszą, czując się jej
wybranym synem. Tytuł kościoła Bożego Ciała, przy którym żył i pracował stał się dla niego
powodem nadzwyczajnego kultu wobec Najświętszego Sakramentu. Ten pietyzm wyrażał w

128

swoich kazaniach, poświęcając szczególną uwagę wielkości ofiary Mszy świętej. Obecność
Eucharystyczna Chrystusa miała dla niego także ogromną wartość. Sam zaś długie godziny
dnia i nocy spędzał na adoracji osobistej , czerpiąc z niej siłę do pokornego służenia Bogu,
współbraciom i wiernym […]”. Arcybiskup Nowak wystąpienie swoje zakończył słowami:
„Dzisiaj, 18 kwietnia 1993 roku, dzieląc radość i wdzięczność z uroczystości przeżywanej
wraz z Jego Świątobliścią Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Placu Świętego Piotra w
Rzymie, realizuje się droga, która wynosi błobosławionego Stanisława Kazimierczyka do
poznania świętości jego życia i oddawania mu czci w Kościele powszechnym”. Następnie
kard. Giordano poprosił papieża, aby dokonał beatyfikacji czterech innych Sług Bożych,
których życiorysy przedstawili po kolei: kard. Michele Giordano, arcybiskup Neapolu, abp
Ricardo Maria Carles Gordo, arcybiskup Barcelony, oraz kard. Franciszek Macharski,
arcybiskup Krakowa. Po wysłuchaniu wszystkich życiorysów Ojciec Święty Jan Paweł II
odczytał, po łacinie, uroczyście formułę beatyfikacji. Gdy wszyscy wierni zgromadzeni na
Placu Świetego Piotra śpiewali na przemian z chórem dziękczynne: Alleluja, nastąpiło
odsłonięcie 5 dużych gobelinów z wizerunkami nowych Błogosławionych, umieszczonych na
pięciu portykach Bazyliki. Po odczytaniu Ewangelii, Ojciec Święty wygłosił homilię w
języku włoskim, hiszpańskim, polskim i angielskim. O naszym Błogosławionym powiedział
w języku polskim: „Pozdrawiam cię wreszcie Stanisławie Kazimierczyku, kapłanie
Kanoników Regularnych Laterańskich. Twe życie związane było nierozerwalnie z
Krakowem, z jego sławną Akademią oraz klasztorem przy kościele Bożego Ciała na
Kazimierzu, gdzie dojrzewało i rozwijało się twoje powołanie. Sługa Boży Stanisław żył w
XV wieku, a więc w czasach bardzo odległych. W dziejach Krakowa był to wiek wyjątkowy
– wiek świętych, epoka szczególnego rozkwitu życia duchowego i religijnego. W tym właśnie
wieku Kraków wydał postacie tego formatu, co św. Jan Kanty, oraz błogosławieni: Szymon z
Lipnicy, Michał Giedrojć, Izajasz Boner i Świętosław ze Sławkowa. Błogosławiony wiek!
Jego duchowe oblicze tworzyli święci i błogosławieni, a wśród nich Stanisław z Kazimierza:
żarliwy czciciel Eucharystii, nauczyciel i obrońca prawdy ewangelicznej, wychowawca,
przewodnik na drogach życia duchowego, opiekun ubogich. Pamięć o świętości Sługi Bożego
żyje i owocuje do dzisiaj. Tej pamięci lud Krakowa, a zwłaszcza lud Kazimierza, dawał
wyraz przez modlitwę u jego relikwii nieprzerwanie aż do naszych czasów. Jako arcybiskup
krakowski nieraz tym modlitwom przewodniczyłem. Dzisiaj Kościół święty uroczyście
potwierdza jego kult, wynosząc go do chwały ołtarzy”. Po wspaniałej i podniosłej homilii
wygłoszonej przez Ojca Świentego, która była przerywana wielokrotnie entuzjastycznymi
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oklaskami przez pielgrzymów, odspiewano Credo a następnie odmówiono modlitwę
wiernych. W procesji z darami przedstawiciele Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników
Regularnych Laterańskich przynieśli Ojcu Świętemu kielich z pateną. Kielich ten był cenną
pamiątką , którą ofiarowali polscy lotnicy z czasów II wojny światowej (1939-1945) ks.
Franciszkowi Kąckiemu, kanonikowi regularnemu laterańskiemu, z okazji 25-lecia jego
kapłaństwa w parafii Birmingham, w środkowej Anglii. Po śmierci ks. Franciszka, brat jego
ks. Józef Kącki, również kanonik regularny laterański, przywiózł go do Polski i przekazał do
skarbca klasztornego. Na tę uroczystość kielich został gruntownie odnowiony, a na jego
stopie dodano dedykację z podziękowaniem Ojcu Świętemu od Kanoników Regularnych
Laterańskich z Polski. Dalsza liturgia była sprawowana w języku łacińskim, użyto III
Modlitwy Eucharystycznej. Na zakończenie uroczystości beatyfikacyjnych, tuż przed
odmówieniem wielkanocnej modlitwy maryjnej „Regina Caeli”, papież odczytał jeszcze
krótkie rozważanie. Rozpoczął je tymi słowami: „Chrześcijański Wschód świętuje dzisiaj
Paschę. Kościół Rzymu pragnie skierować specjalne pozdrowienie do siostrzanych
Kościołów, jednocząc się z nimi w głoszeniu radosnego orędzia: Chrystus zmartwychwstał !
W Nim, Zwycięzcy grzechu i śmierci, począł się ów n owy świat miłości i pokoju, którego w
głębi serca pragnie każdy człowiek […]”. Mówiąc o świadectwie pięciu nowych
błogosławionych, Ojciec Święty wspomniał o naszym błogosławionym Stanisławie:
„Słusznie doznaje dziś szczególnej radości Polska, moja umiłowana Ojczyzna, która wśród
nowych błogosławionych rozpoznaje troje swoich dzieci: kapłana Kazimierczyka, mieszkańca
XV – wiecznego Krakowa, od dawna już otoczonego w tym mieście powszechną czcią”. A
nawiązując do całej piątki błogosławionych, powiedział: „Oto pięć przykładów świętości,
które mogą stać się dla nas pięcioma drogami nadziei, wytyczonymi przez miłość Bożą”.
Nazajutrz po beatyfikacji odbyło się spotkanie pielgrzymów z Papieżem. Spotkanie to
miało miejsce na Placu przed Bazyliką Świętego Piotra w godzinach przedpołudniowych. W
spotkaniu z Janem Pawłem II wzięli udział głównie uczestnicy niedzielnej uroczystości
beatyfikacyjnej, w większości pielgrzymi z Polski, ale byli też pielgrzymi z 30 innych
Krajów, czciciele Jezusa Miłosiernego i Jego apostołki siostry Faustyny. Ojciec Święty
wygłosił swoje przemówienie w czterech językach, w tym obszerne fragmenty po polsku,
wskazując na nowych błogosławionych jako na znaki „poprzez które Bóg ukazuje ludziom
naocznie swoją obecność i swoje oblicze”. Oto niektóre z wypowiedzi Ojca Świętego, które
nas szczególnie interesują: „Są tu także pielgrzymi z Krakowa, a zwłaszcza z Kazimierza,
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czciciele Stanisława Kazimierczyka, zwanego od wieków, a wczoraj nazwanego na Placu Św.
Piotra błogosławionym. Witam serdecznie parafian Bożego Ciała, witam duszpasterzy –
ojców Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich […]. Mówi Sobór Watykański II, że
poprzez świętych „Bóg ukazuje ludziom naocznie swoją obecność i swoje oblicze. W nich do
nas przemawia i daje nam znak Królestwa Bożego”. Bóg przemówił do nas wczoraj przez
nowych błogosławionych. Przemówił do nas Bóg przez błogosławionego Stanisława
Kazimierczyka, kapłana z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, którego grób
otaczany jest czcią w kościele Bożego Ciała w Krakowie. Jego „święte i przykładne życie”
rzeźbił Chrystus obecny w Eucharystii. Chrystus, przed którym spędzał długie godziny na
adoracji. Od Niego uczył się miłości i służby drugiemu człowiekowi. Dla błogosławionego
Stanisława Chrystus był prawdziwą światłością, która go nieustannie oświecała na drogach
powołania kapłańskiego i zakonnego. Słusznie został nazwany „światłem życia zakonnego”. I
tak ten nowy Stanisław, choć nie taki dzisiejszy, dodaje jeszcze jedną cegłę do wielkiej
Stanisławowskiej tradycji Krakowa i Polski. Nie dajmy się uwieść pokusie odrzucenia
wartości, które przyniósł Chrystus, tego wielkiego dobra, jakie dało nam chrześcijaństwo.
Tylko wiara objawia w pełni prawdziwą tożsamość człowieka, tylko miłość może
przezwyciężyć rodzący się egoizm i związane z nim konsekwencje. Miłość jest tą najgłębszą
mocą kształtującą życie ludzkie, mocą, która jednoczy, siłą, która buduje. Nowi błogosławieni
przypominają nam, że „Bóg jest miłością”, że ta Miłość jest większa od grzechu, od słabości,
potężniejsza od śmierci, że jest stale gotowa dźwigać, przebaczać, stale gotowa wychodzić na
spotkanie marnotrawnego syna, stale szukająca „objawienia się synów Bożych”, którzy są
wezwani do chwały […]. Ewangelista mówi o człowieku roztropnym, który dom swój
zbudował na skale: „spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom.
On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony”. Na tej skale, którą jest Chrystus. Na tej
skale zostały zbudowane dzieje Europy, naszego narodu, narodów ościennych. Chrystus sam
jest mocą. On jest naszą nadzieją. Nowi błogosławieni przypominają nam o tym i zachęcają
do tego swym życiem”.Spotkanie to pielgrzymów z Papieżem Janem Pawłem II zakończyło
się błogosławieństwem apostolskim.
W tym samym dniu, to jest w poniedziłek 19 kwietnia 1993 roku, o godzinie 17,30,
Bazylikę Św. Jana na Lateranie wypełniły siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
z przełożoną generalną siostrą Pauliną Słomka, Kanonicy Regularni Laterańscy z opatem
generalnym Emilio Dunoyer oraz tysiące pielgrzymów z Polski, którzy dziękowali za
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wyniesienie do chwały ołtarzy siostręiostrę Faustynę Kowalską i księdza Stanisława
Kazimierczyka. Głównym celebransem Mszy świętej był kard. Kamillo Ruini – wikariusz
Ojca Świętego dla Diecezji Rzymskiej. Koncelebrowali z nim: kard. Franciszek Macharski,
20 arcybiskupów i biskupów, kilkunastu opatów na czele z opatem prymasem Konfederacji
Kanoników Regularnych – bp Henrico Salina, a także około 200 kapłanów. Kazanie o
nowych Błogosławionych: s. Faustynie Kowalskiej i ks. Stanisławie Kazimierczyku wygłosił
kard. Franciszek Macharski. Służbę ołtarza oraz asystę liturgii tworzyli klerycy
Międzynarodowego Kolegium Kanoników Regularnych w Rzymie oraz klerycy z klasztoru
krakowskiego. Oprawę muzyczną liturgii przygotował Chór Chłopięcy i Męski „Słowiki
Poznańskie” oraz Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.
Kolejne zgromadzenie pobeatyfikacyjne w Rzymie odbyło się w środę 21 kwietnia
1993 roku. Była to Msza święta dziekczynna o błogosławionym Stanisławie Kazimierczyku
odprawiana o godz. 19.00 w Bazylice św. Agnieszki przy Via Nomentana, którą obsługuje
Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich. Mszy świetej przewodniczył arcybiskup
Edward Nowak, sekretarz Kongregacji do Spraw Świętych, a koncelebrowali: Opat Prymas
Konfederacji Kaników Regularnych, opat Generalny Kanoników Regularnych Kongregacji
Laterańskiej, o. Michał Machejek OCD, relator sprawy błogosławionego Stanisława w
Watykanie, Księża Wizytatorzy prowincji kanonickich z różnych krajów europejskich oraz
liczni kapłani, przy udziale wielkiej rzeszy wiernych. Kazanie wygłosił ks. Mieczysław
Madej, przeor kanonii krakowskiej. Ks. dr Stanisław Więzik, wizytator Polskiej Prowincji
Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, podziękował wszystkim, którzy przyczynili
się do tych uroczystości.
2. Teraz przedstawię, aczkolwiek w skrócie, pobeatyfikacyjne obchody, głównie
liturgiczne, ku czci błogosławionego Stanisława Kazimierczyka w Ojczyźnie. Chodzi przede
wszystkim o uroczystości celebrowane w kościołach i parafiach prowadzonych przez nasz
Zakon. Do takich parafii i ośrodków należą: klasztor i parafia Bożego Ciała w Krakowie,
gdzie mieści się równocześnie dom macierzysty Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników
Regularnych Laterańskich i siedziba Wizytatora tejże Prowincji. Dalej w kolejności
alfabetycznej: Drezdenko z dwoma parafiami – Przemienienia Pańskiego w centrum miasta i
parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Drezdenku; Ełk – parafia Najświętszego
Serca Pana Jezusa; Gietrzwałd – Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, miejsce objawień
Matki Bożej, uznane i zatwierdzone przez Kościół; Mstów – parafia i sanktuarium Matki
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Bożej Mstowskiej. Do tych wyżej wymienionych parafii trzeba jeszcze dodać mniejsze
parafie prowadzone przez naszych księży, które są filiami wyżej wymienionych domów
zakonnych. Do klasztoru krakowskiego przynależą: parafia w Kamieniu i kaplica w Kirach
kolo Zakopanego. Do klasztoru w Drezdenku: parafia w Niegosławiu i w Rąpinie. Do
klasztoru w Ełku: parafia w Stradunach. Do klasztoru w Mstowie: parafia w Koninie.
Nabożeństwa dziękczynne z okazji beatyfikacji Stanisława Kazimierczyka miały
miejsce we wszystkich kościołach parafialnych, prowadzonych przez zakon. Prawie wszędzie
uczestniczyli w nich biskupi, znani i cenieni księża, kaznodzieje, oraz liczni parafianie.
Trudno tu opisywać każdą z uroczystości, gdyż były podobne. Dokładniej zrelacjonuję
obchody pobeatyfikacyjne tylko w dwóch parafiach, położonych w najbardziej odległych od
siebie miejscach w Polsce, tj. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku i w parafii
Bożego Ciała w Krakowie na Kazimierzu w Krakowie, w której Błogosławiony urodził się,
żył, pracował jako ksiądz i gdzie spoczywają jego święte relikwie.
W parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku nabożeństwa dziękczynne po
beatyfikacji rozpoczęły się w poniedziałek 17 maja i trwały do czwartku 20 maja 1993 roku.
Czwartek był dniem, w którym przypadała uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.
Każdego dnia, od poniedziałku do czwartku, w kościele odprawiano uroczyste Msze św. o
godz. 12 i 19, w których uczestiniczyli wierni miasta i poszczególnych dekanatów,
przedstawiciele kapituł, zakonów żeńskich i męskich, seminarium duchownego. W czasie
liturgii

kazania głosili

znani i

cenioni

księża diecezji

ełckiej. W uroczystość

Wniebowstąpienia Pańskiego Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczył sam kard. Józef Glemp,
wówczas Prymas Polski, w otoczeniu arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza
Apostolskiego w Polsce, kardynałów, arcybiskupów i biskupów polskich. Kazanie wygłosił
biskup Tadeusz Pieronek, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. W
uroczystościach uczestniczył również opat generalny zakonu ks. Emilio Dunoyer przybyły z
Rzymu. Według przekazu ustnego ks. prof. Kazimierza Łataka CRL, który w tym czasie
pełnił funkcję kanclerza Ełckiej Kurii Diecezjalnej, na uroczystość przybyli również biskupi
litewscy z kard Vincentasem Sladkieviciusem, Prymasem Litwy, biskup Aleksander
Kondrusiewicz z Grodna na Białorusi oraz biskupi z Łotwy. Trzeba jednak zaznaczyć, że tak
duża obecność biskupów na nabożeństwie czwartkowym – z Polski, Litwy, Białorusi i Łotwy
– miała związek z dniami modlitwy o pojednanie, zorganizowanymi przez biskupa ełckiego
Wojciecha Ziembę.
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Uroczystości dziękczynne za beatyfikację Stanisława Kazimierczyka w prastarej
kanonickiej parafii Bożego Ciała w Krakowie na Kazimierzu trwały cztery dni – od piątku 24
września do poniedziałku 27 września 1993 roku. W piątek, sobotę i poniedziałek główne
Msze św. były sprawowane o godz. 11 i 18, a celebransami byli przeważnie opaci
poszczególnych kongregacji kanonickich wchodzacych wskład Konfederacji Kanoników
Regularnych św.. Augustyna. W niedzielę 26 wrzesnia summę odprawił biskup Jan Szkodoń,
a kazanie wygłosił biskup Kazimierz Nucz z Krakowa. Centralna uroczystość miała miejsce
w poniedziałek 27 września. W poniedziałki bowiem w kościele Bożego Ciała czci się
szczególnie błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, a ten dzień był dodatkowo pamiątką
jego urodzin. Liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił kard. Franciszek Macharski, z którym
koncelebrowali liczni księża goście i wszyscy księża kanonii Bożego Ciała. Do liturgii
asystowali klerycy naszego Wyższego Seminarium. Przez wszystkie dni trwania nabożeństw
dziękczynnych kościół Bożego Ciała był wypełniony licznymi wiernymi z terenu parafii
Bożego Ciała oraz wiernymi z sąsiednich parafii.
Tak przed 17 lat temu świętowaliśmy beatyfikację naszego współbrata zakonnego
Stanisława Kazimierczyka. Po uroczystościach pozostały wspomnienia, zapisy w kronikach
parafialnych i klasztornych, a także sporo artykułów prasowych. Teraz przed nami równie
ważne wyzwanie i doniosłe wydarzenie – przygotowanie do kanonizacji i organizacja
uroczystości dziękczynnych za kanonizację. Papież Benedykt XVI ogłosi błogosławionego
Stanisława Kazimierczyka świętym w dniu 17 października 2010 roku. Od tej daty będzie on
odbierać cześć w Kościele Powszechnym i wzywany będzie przez wszystkich wierzących na
całym świecie. Bogu niech będą za to dzięki!
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1). Książeczka (ss. 140) wydana przez Watykański Urząd do Celebracji Liturgicznej z
okazji uroczystego potwierdzenia kultu błogosławionego Stanisława Kazimierczyka i
beatyfikacji czterech Sług Bożych w Rzymie w dniu 18.04.1993 r. [w ABC]
2). Program Uroczystości Beatyfikacji Błogosławionych: Ks. Stanisława Kazimierczyka,
O. Ludwika z Casorii, Pauli Montal od św. Józefa Kalasantego, Marii Angeli Truszkowskiej i
Faustyny Kowalskiej, wydany przez Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Polonijnego w
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Streszczenie
Artukuł opisuje uroczystość beatyfikacji Stanisława Kazimierczyka, kanonika
regularnego laterańskiego, a także uroczystości dziękczynne za jego beatyfikację, które
odbyły się w Rzymie i w Polsce. Beatyfikacja miała miejsce 18 kwietnia 1993 roku na Placu
Świętego Piotra w Watykanie, a dokonał jej papież Jan Paweł II, dziś sam Sługa Boży i
kandydat na ołtarze. Nabożeństwa dziękczynne za beatyfikację w różnych bazylikach
rzymskich odbywały się w tygodniu po beatyfikacji. Najwazniejsze z nich były Msze święte
sprawowane w Bazylice na Lateranie oraz w Bazylice św. Agnieszki przy Via Nomentana. W
programie było też osobne spotkanie z Ojcem Świętym dla pielgrzymów z Polski. W Polsce
uroczystości pobeatyfikacyjne odbyły się we wszystkich ośrodkach i parafiach, gdzie
duszpasterstwo prowadzą Kanonicy Regularni Laterańscy. Najważniejsze jednak miały
miejsce w Ełku i w Krakowie. W uroczystościach w Ełku, których przewodniczył kard. Józef
Glemp, ówczesny Prymas Polski, udział wzieli niemal wszyscy biskupi polscy, a także
biskupi z Litwy, Białorusi i Łotwy. Uroczystościom w Krakowie, które zorganizowano w
dniach 24-27.IX.1993 roku, przewodniczył kard. Franciszek Macharski. Uroczystości,
zwłaszcza te w kościele Bożego Ciała w Krakowie, gdzie znajduje się ołtarz z relikwiami
Błogosławionego cieszyły się bardzo dużym udziałem wiernych.
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Janusz Zbudniewek ZP

MIASTO KAZIMIERZ W CZASACH BŁOGOSŁAWIONEGO STANISŁAWA
KAZIMIERCZYKA

1. Uwagi ogólne

Piętnastowieczny podkrakowski Kazimierz, otoczony bagnistym terenem Wisły i
Wilgi oraz kilkoma stawami, sięgający swoją przeszłością w wypadku wzgórza
skałecznego zamierzchłej kultury łużyckiej, prasłowiańskiego grodu i XI-wiecznej
romańskiej świątyni, zawdzięcza swoją popularność męczeńskiej śmierci bpa
Stanisława i królowi Kazimierzowi Wielkiemu490, który słabo zaludnioną, drewnianą
osadę uczynił obronnym miastem za wzorem Wawelu i Zwierzyńca. Pierwotni
mieszkańcy Kazimierza żyli z hodowli i pasterstwa491, w XIII stuleciu zapewne co
niektórzy byli podwładnymi rycerskiego rodu Strzemieńczyków492, którzy opodal
Skałki ufundowali kościół parafialny pw. św. Jakuba493, a miechowscy Bożogrobcy
na południowym wschodzie osady kościół św. Wawrzyńca494 i gdzieś w pobliżu
kościół szpitalny św. Leonarda495. Wokół tych ośrodków ogniskowało się życie
mieszkańców osady XIII stulecia, która u zarania XIV w. pretendowała już do rangi
miasta, głównie dzięki rozwijającemu się rękodzielnictwu i handlowi496. Sytuację tę
wykorzystał Kazimierz Wielki, nadając osadzie prawa miejskie (1335), a wraz z nimi
nowe instytucje dla życia gospodarczego, kulturalnego i religijnego497. To dzięki
niemu przesunęła się rozbudowa miasta spod zachodniego wzgórza498 w kierunku
wschodnim, bo jak pisał Janko z Czarnkowa – monarcha naprzeciw Skałki zbudował
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murowane miasto, które nazwał swoim imieniem499. Znany jest jego wkład w budowę
kościoła Bożego Ciała z prawami parafii i budowa kościoła p.w. św. Katarzyny, do
którego sprowadził braci augustianów500, a także erekcja Studium Generale (1364)501,
zalążek Krakowskiej Akademii lub jak chcą niektórzy - Uniwersytetu. Dzieła nie
dokończył, niemniej zaczęta budowla w okolicy ul. Bawół sprawiła przesunięcie
środka ciężkości ku powstającym wokół rynku i ratusza, murowanym domom i
zapewne sklepikom. Znacząco rosła liczba mieszkańców, których pod koniec XIV w.
oblicza się od 2 do 3 tysięcy, by u początku XV w. odnotować trudną do obliczenia
nową gminę żydowską powodującą zarówno rywalizację w handlu, jak i sporów o
prawa do niego502.

2. Rola dziejowa Skałki
Jak się rozwijało życie mieszczan Kazimierza w interesującym nas okresie, trudno
ocenić. Łatwiej opowiedzieć o wielu przejawach życia religijnego, które nadal płynęło
ze wzgórza skałecznego, do którego po kanonizacji bpa Stanisława w 1253 roku
przybywali zwykli pielgrzymi, jak też dostojnicy w osobach monarchów i
przedstawicieli rycerstwa, by uczcić ślady jego krwi na stopniach ołtarza lub
zaczerpnąć wody z cudotwórczej sadzawki. O pielgrzymce Władysława Łokietka503
czy zainteresowaniu Kazimierza Wielkiego w kwestii rozbudowy skałecznego
kościoła504 z mało realnym zamiarem sprowadzenia przez niego paulinów, których w
Polsce jeszcze nie było505, nie czas tu spekulować. Faktem jest, że dopiero Długosz
szerzej opisał pielgrzymkę Władysława Jagiełły po zwycięstwie grunwaldzkim. Na
Skałkę przybył w dniu 25 listopada 1411 roku pieszo z rozwiniętymi sztandarami, a
potem udał się na Wawel, gdzie złożył je w katedrze506. Rejestr pojedynczych
wiernych odnotował w żywocie św. Stanisława, wskazując na popularność świętego
499
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miejsca. W jego ocenie, jakkolwiek w latach 1430-1478 praktyki pokutne i
pielgrzymkowe były powszechne na Wawelu i na Skałce, to jednak miejsce
męczeństwa bardziej przyciągało wiernych aniżeli chwała pośmiertna, bardziej
prostota miejsca i wymowa symboli, a nie splendor bogatego ołtarza i kosztownej
trumny507. Zauważył także, że wzgórze skałeczne za jego czasów było opuszczone, i
aby temu zaradzić podjął starania sprowadzenia do niego nowych kustoszów, którym
przygotował stosowne warunki do pełnej egzystencji. Ale zanim powiemy o tej
sprawie szerzej, przejdźmy chronologicznie do tych wydarzeń, które odegrały w
rozwoju m. Kazimierza pozycję szczególną.

3. Rola Kazimierza Wielkiego w kształtowaniu życia religijno
społecznego miasta
Pierwszą znaczącą budowlą Króla Chłopów było zbudowanie zespołu klasztornego
pw. św. Katarzyny, według dość zgodnej opinii, jako wyraz ekspiacji za śmierć
wikariusza katedry Marcina Baryczki († 1439), którego augustianie pochowali
właśnie w murach swego kościoła508. Rodzący się spontanicznie jego kult wyciszany
był najwyraźniej przez samych gospodarzy, by nie podkopywać autorytetu Fundatora.
W jego miejsce wystąpił kult Matki Bożej w wizerunku pierwotnie sztalugowym, a
później we fresku ściennym wewnątrz krużganków. Wokół niego powstały liczne
fundacje i Bractwa: Matki Bożej Polaków509 potwierdzone przed 1423 r., a następnie
Bractwo Matki Bożej Pocieszenia, Paskowe św. Augustyna i Moniki oraz św. Józefa,
które po wielu latach połączyły się w jedno, wnosząc w kulturę religijną Kazimierza
przede wszystkim ducha maryjnej dewocji510. To o niej napisał ks. J. Fijałek, że w
zenicie średniowiecznego Krakowa kościół św. Katarzyny „pełnił rolę ośrodka kultu
maryjnego, drugiego (po Częstochowie) co do wielkości w skali polskiej”511. W
507
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dziele tym niemałą zasługę oddał tutejszy augustianin błogosławiony Izajasz Boner
(ok. 1399-1471), profesor Akademii Krakowskiej, znany z posług ubogim i żarliwej
pobożności, która stała się powodem, że wszedł on razem ze Stanisławem
Kazimierczykiem (Sołtysem) do honorowego pocztu pięciu świętych „Szczęśliwego
XV-wieku Krakowa”512.
Był więc kościół i klasztor augustianów znaczącym u zarania miasta Kazimierza
miejscem kultu maryjnego i świętych augustiańskich, którzy cieszyli się uznaniem
wielu możnych i prostych wiernych, prawdopodobnie z różnych regionów Królestwa.
Nie wyłączając Jagiellonów, należeli do nich możni Melsztyńscy, Gniewosz z
Dalewic, potężna rodzina Lanckorońskich i spokrewnieni z tymi ostatnimi
Jordanowie, a także inni spośród elity Krakowa i okolicy, którzy obsypywali go
swoimi względami. W aktach diecezji krakowskiej przełomu XV i XVI wieku
konwent św. Katarzyny przewija się bodaj najczęściej z okazji różnych przywilejów o
charakterze dewocyjnym, by wymienić choćby wynotowaną osobiście rodzinę
mieszczańską Szyjów, dobrodziejów augustiańskich, dzielących swe sympatie z
paulinami i franciszkanami513.
Mniejszą rolę odgrywały bezsprzecznie kościoły świętych: Jakuba, Wawrzyńca i
Leonarda. O kościele patronackim Strzemieńczyków św. Jakuba wiadomo dość dużo.
Pracowało przy nim wspólnie dwóch plebanów, a potem kolegium mansjonarzy
złożone z 5 kapłanów514. Współpraca ich z plebanami skałecznymi układała się raczej
niekorzystnie, najczęściej w sporach o dziesięciny i czynsze z domów i łąk, którymi
cieszyły się obie sąsiedzkie świątynie. Przy kościele tym w schyłkowym
średniowieczu funkcjonowała Konfraternia Ubogich515, która nie rozwijała większej
działalności, ponieważ jego rektorzy zajmowali się głównie nauczaniem we
Wszechnicy Krakowskiej. To był powód, że świątynia systematycznie podupadała, z
czego w czasach nowożytnych skorzystał administrator diecezji Michał Poniatowski,
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by dokonać jej rozbiórki i kasaty parafii516.

4. Dominująca pozycja fary kazimierskiej i konwentu kanoników
regularnych
Uznanie społeczności Kazimierza i Krakowa wobec prac augustianów XV w. nie
ulega wątpliwości. Imponowali uczonością, propagowali modny wówczas kult Matki
Bożej, zdobyli olbrzymi wpływ na znaczące rody magnackie, które wspominamy z
niemałym sentymentem.
Natomiast nowi gospodarze kościoła Bożego Ciała - kanonicy regularni laterańscy wypatrzeni przez parę królewską Jadwigę i Władysława Jagiełłę, przybyli tutaj z
Kłodzka najpóźniej wiosną 1399 roku517. Oprócz pierwszego prepozyta Konrada
Alemana, przybył cieszący się sławą uczonego doktor Jan Austriak, zwany
Rakuszaninem, w którym widziano przyszłego kierownika Studium Generale518.
Niespodziewana śmierć świętej Królowej pokrzyżowała pierwsze zamierzenia,
niemniej pod światłym kierownictwem prepozyta Konrada i biskupa Piotra Wysza, na
terenie farnej parafii, rumieńców nabrała praca duszpasterska, w której kanonicy
święcili już swoje sukcesy i wypróbowane zwyczaje. Poza liturgią mszalną, w stallach
kościoła widziano ich regularnie śpiewających wszystkie godziny liturgiczne i to
zarówno w dzień, jak w nocy, w święta i w dni powszednie. Chorał gregoriański
przeplatał się z polskimi Godzinkami, a kazania w języku polskim weszły do stałego
programu niedzielnych nabożeństw, które poprzedzały lub kończyły nabożeństwa
parafialne, odprawiane przy bocznych ołtarzach, podejmowanych przez członków
bractw Najśw. Sakramentu i Męki Pańskiej. Szczególnego folkloru dodawały dzwony
kościelne, które zachęcały do modlitwy trzy razy dziennie.
Gorliwość „Bożociołków” tak dalece urzekała wielu, że kanonik Długosz w Liber
beneficiorum nie omieszkał zanotować o modlitwach, które oni wdzięcznymi głosami
wypełniali świątynię519. Dominującą rolę spełniał tu kult Najśw. Sakramentu, u
516
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którego podłoża była najpierw profanacja, w wyniku której kościół stawał się
sanktuarium wynagradzającym nie tylko dla Kazimierza, ale i sąsiadującego z nim
Krakowa. Splendoru dodawały mu strojne szaty kanoników i podobne im szaty
bractw noszących chorągwie i święte feretrony, rajców w togach, chłopców odzianych
zbroją, grajków czy puszkarzy strzelających z rusznic. Bawiły one Długosza, który
pisząc o dostojnych ceremoniach i odpustach był niewątpliwie świadkiem, jak
mieszczanie z Krakowa, Stradomia i Kleparza uczęszczali do kazimierskiej fary520, a
kazimierzanie witali ich z dumą, otwierając przed nimi podwoje swoich sklepików z
dewocjonaliami i żywnością.
Kanonik Długosz rejestrując owe ludyczne świętowania, jak przystało na patriotę
dostrzegał ich piękno, to jednak najwyraźniej powracał do idei kasztelana
krakowskiego Jana z Melsztyna († 1380/1), by do centrum Kazimierza sprowadzić
surowy zakon kartuzów. Pisząc o osobistych zamierzeniach w tym względzie
wspomniał, że uzyskał już zgodę króla Kazimierza Jagiellończyka, ale „mieszkańcy
Kazimierza nie dopuścili do powstania dzieła, najpiękniejszego klejnotu, który miał
przynieść korzyść całemu Królestwu Polskiemu”521.

5. Skałeczne wzgórze pod nowymi kustoszami
Niezrealizowany zamysł Jana z Melsztyna i Długosza z kartuzami sprawił, że ten
drugi pragnienia swoje skierował na opuszczoną i pozbawioną uposażenia Skałkę,
której plebanem był akurat niechętny zakonom i niekoniecznie troskliwy o stan parafii
Jan z Szebni, kanclerz kurii krakowskiej i wikariusz generalny. Długosz upatrzył na
jego miejsce popularnych w Polsce paulinów, Janowi zaś stworzył wyjątkowo
korzystne dochody, które on po długich wahaniach zaakceptował522.
W wyborze na poły pustelniczego zakonu dla jednego z najpopularniejszego w Polsce
miejsc kultu fundator nie oczekiwał nowatorskiego duszpasterzowania, ile spokojnej,
ascetycznej formacji potrzebnej parafianom i pielgrzymom. Toteż paulini z założenia
swego pozostawali w zaciszu konwentu, m.in. za pulpitami skryptoriów, słyszano ich
śpiewających liturgię godzin lub widziano przy pracach ręcznych, mniej jednak w
520
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awangardowym duszpasterstwie, jakkolwiek byli kolejnym odbiciem kanonickiej
Reguły św. Augustyna, której trzymali się kazimierscy kanonicy i augustianie. Z
nazwy pustelnicy, prości i zamknięci w sobie paulini byli pewną przeciwwagą obu
wspólnot, na ile uzupełniającą zapotrzebowanie społeczne, trudno odpowiedzieć. W
1472 roku Jakub z Bogumiłowic, piastujący obowiązki prowincjała, objął pieczę nad
kościołem parafialnym i sanktuarium św. Stanisława i rzucił podwaliny nowej
formacji bliskiej kartuzom523. Fundacja zakładała partycypowanie w dziesięcinach z
dwóch wsi, miała prawo włodarzenia 2 łanami pól i łąką, ogrodem w Dębnikach, 2
łanami w Opatkowicach, czynszem z domów i młyna, i z żup wielickich, określonymi
gruntami oraz sadzawką przy sanktuarium524. Parafia obejmowała lewobrzeżną część
wsi od Dębnik po Zakrzów, Pychowice i Kobierzyn oraz sporne ulice między
Krakowską i Piekarską525.
Pierwsze trzydzieści lat działalności paulinów nie przyniosło większych zmian w
życiu religijnym wzgórza skałecznego. W pracy duszpasterskiej kontynuowali
program Bractwa Rolników ufundowanego przez kard. Z. Oleśnickiego526, ale główny
wysiłek skoncentrowali na podtrzymaniu kultu św. Stanisława, który zaznaczył się
wokół ołtarza męczennika Stanisława w rotundzie romańskiego kościoła jako świadka
wiekopomnej narodowej tragedii, a od lat czterdziestych XV stulecia w kaplicy
Hirszberga527, w której znalazła się na ołtarzu rzekomo pierwsza trumna Męczennika.
Miejscem szczególnie popularnym pozostawała nadal sadzawka, która cieszyła się
cudotwórczą mocą, ściągając do siebie rzesze pielgrzymów. Poza tym kontynuowano
bez zmian stałe praktyki, które wynikały z zadań parafialnych, m.in. prowadzono
szkołę istniejącą już co najmniej od 1369 roku528. Rywalizowała ona w różnych
okresach ze szkołami Bożego Ciała i św. Jakuba, z którymi wadzili się nieraz rektorzy
i uczniowie, niekoniecznie w kwestiach naukowych, ile z powodu młodzieńczych
swarów, dzięki którym dość dużo wiemy o zachowaniu się pedagogów i ich
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uczniów529. Na zmianie administratorów skałecznego sanktuarium skorzystał
niewątpliwie kult św. Stanisława. Wprowadzono w nim, względnie odnowiono,
piątkowe nabożeństwa ku jego czci, świętowano hucznie majowe i wrześniowe
odpusty, a oprócz tego zawieszano narastające nieustannie wotywne tablice i
wielokolorowe makaty nad trumną.
W piątkowych nabożeństwach uczestniczył między innymi bł. Stanisław z rodziny
Sołtysów530 († 1489), który przybywał na nie ze swoimi współbraćmi. Jego pierwszy
biograf, Marcin Baroniusz zanotował, że podczas jednego tam pobytu Stanisław
przeżył wizję, w której ukazała mu się Matka Boża z Dzieciątkiem i biskupem
Stanisławem531. Do widzenia tego nawiązywali liczni artyści w jego portretach532, a
do dwóch zachowanych konterfektów Błogosławionego wprowadzili malarze małą
sylwetę sanktuarium skałecznego533. Ponadto, na pięknym obrazie Madonny z
Dzieciątkiem, rzekomo Łukasza Cranacha, malarz wkomponował współczesną sobie
gotycką sylwetę skałecznego kościoła, a z drugiej jeśli nie kościół Bożego Ciała to
przynajmniej jego zabudowania w dolinie miasta Kazimierza534.
Kult bł. Stanisława zauważony wkrótce po jego śmierci odegrał w życiu religijnym
Kazimierza niepoślednią rolę. Do jego grobu przybywali liczni pielgrzymi (o czym
będzie mowa w innych wystąpieniach). Tu chciałbym zauważyć, że bogate źródła z
początku XVI w. odzwierciedlają tę problematykę szczegółowo, ale to już nowa
epoka, którą analizują kolejni prelegenci, więc ją pomijam. Epoka owa, o tyle była
znacząca, że zminimalizowała kulty świętych w wyniku reformacyjnych nowinek i
przeniosła się na kult Matki Bożej, której cześć stała się nowym nośnikiem
religijności zarówno w świątyniach kazimierskich jak też w życiu społeczeństwa
Kazimierza i Krakowa, gdzie kult ten przypadł mu do gustu.
529
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W odniesieniu do błogosławionego, a w krótce świętego Stanisława, jak za życia był
szczególnym czcicielem swego patrona, Biskupa krakowskiego, tak również przeniósł
go w krąg swojej rodziny, który przetrwał burze reformacyjne. Szołtyszowie zapisali
się w dziejach Skałki znaczącym wkładem, by wspomnieć, że po raz pierwszy
spotykamy się z Jakubem i Andrzejem Scholtyszami z Kazimierza w marcu 1445 r.
przy okazji regulacji praw do altarii Krzyża Świętego535, a w marcu 1454 roku jeden z
nich, Jakub, wystąpił w gronie rajców przy potwierdzeniu zapisu czynszu Andrzeja
Garbka z ogrodu na Blechu536. Nie przypadkiem zapewne jego kolejny krewniak,
Wojciech Szołtysz, w lipcu 1519 roku zapisał testamentalnie konwentowi
skałecznemu dwie krowy537, a w 1550 roku Stanisław Szołtysz wszedł do grona
testatorów tutejszego piekarza Wacława Czecha, który przekazał kościołowi jatkę
piekarską za złożenie jego ciała w katakumbach kościoła538. W pewnej przenośni
można powiedzieć, że bł. Stanisław Kazimierczyk także po śmierci integrował obie
augustiańskie rodziny, bowiem w żywocie Marcina Baroniusza cenzorem był m.in.
paulin Stanisław Villicus zw. Romanus539, dawny znajomy z czasu pobytu w Rzymie.
To on zapewne skałeczny wątek kultu Kazimierczyka podpowiedział hagiografiście
Marcinowi Baroniuszowi z Jarosławia.
Na przełomie XV i XVI stulecia Kazimierz podwawelski stał się pod wieloma
względami rywalem krakowskiego grodu, w którym oprócz Stanisława bpa, tylko Jan
Kanty, Michał Giedrojć, Świętosław Milczący540 i zapominany już Florian541 zdawali
się podtrzymywać świetność religijną stolicy, której wielkości z pozoru nic nie mogło
przygasić.
Ale były to już nowe czasy, w których bezpowrotnie gasł złoty wiek kultury
renesansowej, upadek świetności państwa, grabież wojenna agresora zza Bałtyku, a
zatem upadek gospodarczy i kulturalny Krakowa i Kazimierza. Obraz ówczesnych
przemian urbanistycznych i gospodarczych, kościelnych i religijnych, to czas

535

Zbiór dokumentów zakonu OO. Paulinów, t. 1: 1328-1646, oprac. J. Fijałek, Kraków
1938, s. 233.
536
Tamże, s. 288.
537
Zbiór, t. 2, s. 396-397.
538
M.in. w sprawie zapisu Wacława Czecha (25 VIII 1550) dla miejsca, w którym będzie
pochowany, Zbiór, t. 2, s. 900.
539
M. Baronius,Vita, gest et miracula b. Stanislai, k. cenzorska.
540
Felix saeculum Cracoviae, dz. cyt.
541
O kulcie św. Floriana zob. uwagi: J. Rajman, Średniowieczne patrocinia, s. 81-82.

145

odradzania i kolejnych doświadczeń, równie ciekawy jak opowiedziany i co istotne
bogaty w źródła i opracowania.

6. Szlachetna rywalizacja i spełnione nadzieje
Reasumując zagadnienia społeczeństwa kazimierskiego

XV stulecia można

stwierdzić, że trzy bratnie wspólnoty spod tej samej reguły biskupa z Hippony,
łączone nieraz w jedną augustiańską rodzinę, spełniały pokładane w nich nadzieje
solidarnej pracy i pożytku duchowego w mieście. Poza zwyczajowymi sporami w
kwestiach dziesięcin czy precedencji w manifestacjach liturgicznych na ulicach
Kazimierza, jedność niosła dobrą współpracę i zgodę. Tak było niewątpliwie,
ponieważ w konsystorzu krakowskim nie odnotowano poważniejszych spraw
spornych. Jeśli można przywołać tu pewien dysonans to w kwestii dziesięciny z
parafii częstochowskiej pozostającej pod jurysdykcją kanoników w Mstowie. Spór
przybrał na sile w 1516 r., kiedy pretensje o nie zaskarżono do trybunału rzymskiego,
w wyniku których podjęto wzajemne porozumienie542. Niestety było ono jedynie
gestem wymuszonym, wobec czego konwent mstowski rzucił ekskomunikę na
Częstochowę543. W wyniku tego sporu, we wrześniu 1525 roku doszło do pewnych
złorzeczeń Mikołaja z Osieka, członka konwentu mstowskiego, na które w imieniu
domu

częstochowskiego

zareagował

przeor

skałeczny544.

Po

przedłożeniu

konsystorzowi dokumentów fundacyjnych konwentu jasnogórskiego545 spory ustały,
choć strona pozywająca pozostała nieukontentowana.
Krótkie spięcie między obu wspólnotami, na szczęście poza kazimierskimi, nie miało
większego odbicia w dobrze układających się relacjach. Nie miało też większego
wpływu na życie religijne i duszpasterskie. Pozostawali sobie we wzajemnej, jeśli nie
współpracy, to na pewno tolerancji. W latach sypiącej się w gruzy świetności
Kazimierza, kanonicy otworzyli podwoje swoich pomieszczeń, by przyjąć skałeczne
precjoza, ale nie na wiele przydały się wzajemne zabiegi, bo szwedzki agresor rabując
skarby kościelne Bożego Ciała targnął się z tym większą pazernością na dobra swoich
542
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wrogów, którzy nie oddali im Jasnej Góry. Skałka utraciła wówczas wiele bezcennych
przedmiotów artystycznych o randze kultowej i artystycznej, które złożyli
ofiarodawcy lub zamówili gospodarze.
Były też i inne czynniki, które narzucały pewną orientację religijną, wynikającą z
uwarunkowań historycznych i samego położenia „dzielnicowego” m. Kazimierza,
widoczną najlepiej na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej. Historyczna
Skałka nie budziła wątpliwości co do rangi wielkości w skali ogólnokrajowej.
Natomiast usytuowany w centrum miasta, tuż obok ratusza i rynku - kościół Bożego
Ciała był punktem zainteresowania patrycjatu miasta, który uczynił go swoim
kościołem, a w powszechnej terminologii faktycznie farą, wokół której skupiło się
życie kazimierskiej elity. Ale nie mniej znaczącym był kościół z konwentem
augustianów,

obiekt

interesowania

możnych

decydentów

miasta

Krakowa,

wywierających olbrzymi wpływ na sprawy polityczne i kulturalne stolicy, czego
dowodem byli wspomniani wyżej Melsztyńscy, Lanckorońscy, Decjuszowie,
Jordanowie i inni. Propagowany w nim kult maryjny był szczególnym magnesem,
który dodawał mu sympatii i popularności. Miejscowy bł. Izajasz Boner był
bezsprzecznie dużą podporą, budząc sympatie z powodu jego uczoności i świętości.
Nic natomiast nie wiadomo o pielgrzymkach do jego grobu, niemniej rok po translacji
Kazimierczyka dokonano podobnej procedury z relikwiami Izajasza (1633)546,
odnawiając tym samym jego świetlaną przeszłość i zasługi, m.in. dla kultu maryjnego.
Polityczne wydarzenia w okresie wojny północnej zahamowały i w tym wypadku
widoczny kierunek kultu, który już nigdy nie wrócił do pierwotnej świetności.

Streszczenie
Miasto Kazimierz, dzisiaj dzielnica Krakowa, zawdzięcza swoją przeszłość i
popularność zamierzchłej kulturze łużyckiej i prasłowiańskiemu grodowi na
wapiennym wzgórzu Skałki. U zarania polskiego chrześcijaństwa stanęła tu romańska
świątynia, w której dokonała się zbrodnia na osobie bpa krakowskiego Stanisława.
Miejsce to stało się centralnym punktem kultu w Polsce. W okresie panowania króla
Kazimierza Wielkiego osada podwawelska uzyskała prawa miasta (1335), król
ufundował olbrzymi ekspiacyjny kościół p.w. św. Katarzyny i sprowadził do niego
augustianów, na obrzeżach miasta rozpoczął budowę Studium Generale, które w
latach późniejszym stało się Uniwersytetem, lecz już w obrębie Krakowa. W końcu
XIV w. w centrum Kazimierza stanęła nowa bazylika pw. Bożego Ciała, która zyskała
prawa parafii i tytuł fary. Z woli św. królowej Jadwigi i jej męża Władysława Jagiełły
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troskę duszpasterską powierzono nad nią kanonikom regularnym laterańskim
sprowadzonym z Kłodzka ok. 1399 roku. W roku 1472 kanonik Jan Długosz
sprowadził na Skałkę paulinów, z założenia pustelników, niemniej popularnych już w
pracy duszpasterskiej w kilku polskich placówkach parafialnych. Życie religijne
Kazimierza było więc w rękach trzech zakonów żyjących pod regułą św. Augustyna,
nie licząc rachitycznej placówki parafialnej przy kościele św. Jakuba, obsługiwanej
przez profesorów Krakowskiego Uniwersytetu. Cieszyło się dużą popularnością ze
względu na bogaty program nabożeństw, różnorodny charakter bractw i styl pracy
społecznej. Miasto tętniło życiem kulturalnym i handlowym, rosło w liczbę
mieszkańców, w tym m.in. Żydów, Niemców, Ormian i innych. Popularności
dodawały mu znane osobistości, nie licząc św. Stanisława, przede wszystkim osoba
zamordowanego ks. Marcina Baryczki, dwóch błogosławionych: Izajasza Bonera,
augustianina, oraz Stanisława Sołtysa, kanonika regularnego, zwanego pospolicie
Kazimierczykiem, który po 521 latach od śmierci doczekał się oficjalnej kanonizacji.
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Tomasz Graff

KRAKÓW I UNIWRSYTET KRAKOWSKI W CZASACH BŁOGOSŁAWIONEGO
STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA

1.
Uniwersytet w interesującym nas okresie był chlubą Krakowa i całego Królestwa
Polskiego. Eneasz Sylwiusz Piccolomini, przyszły papież Pius II napisał, że Cracovia est
praecipua regni civitas in qua liberalium artium schola floret547. Podobne stwierdzenie
znajdujemy również u Jana Długosza, który pisząc o swoim ukochanym Krakowie wymienił
Uniwersytet jako jedną z najwspanialszych ozdób miasta: „Tutaj jest miejsce narodzin i
zabaw niemowlęcych królów i książąt Polski, tu miejsce chrztu chrześcijańskiego, tutaj
złożone zostały prochy ich całego rodu w kosztownych i wspaniałych grobowcach. Ze
względu na dogodność położenia i wygląd okolicy posiada Kraków niespornie pierwszy
zamek w Polsce, stolicą jest tak królewską, jak biskupią ozdobiony [...] W zamku tym jest
siedziba króla i grób świętych szczątków św. Stanisława Męczennika i biskupa krakowskiego
i bazylika zbudowana z ciosanego kamienia, obdarowana czci godnymi kośćmi, zwłokami i
relikwiami wielu świętych [...] nadto [Kraków] słynie z Uniwersytetu [i] koronacji”548. Ten
wywód wybitnego dziejopisa, który został określony przez swojego współczesnego biografa
jako Studii ac Universitatis Cracoviensis amantissimus curator549, przypomina nam, że nie
sposób rozdzielać Uniwersytetu od miasta, ponieważ Uniwersytet był immanentną, choć
niezależną częścią miejskiego organizmu, a studenci i profesorowie stanowili stały element w
krajobrazie Krakowa. Warto zaznaczyć, że w okresie tzw. Felix Saeculum Cracoviae, oprócz
osoby błogosławionego Stanisława Kazimierczyka Kraków zasłynął i z innych postaci, które
w kilku przypadkach były w różnoraki sposób związane z Krakowską Wszechnicą, a obecnie
albo już zostały wyniesione na ołtarze, albo czynione są starania w tym względzie. Obok św.
Jana z Kęt, którego lata dziecięce przypadały jeszcze na ostatni okres życia św. Jadwigi
królowej (zm. 1399), warto wspomnieć tutaj bernardyna św. Szymona z Lipnicy, następnie
Izajasza Bonera i św. królewicza Kazimierza. Ze swojej niezwykłej świątobliwości znani byli
547
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ponadto - zakonnik i zakrystian w kościele św. Marka książę Michał Giedrojć, jak i
mansjonarz kościoła Mariackiego Świętosław Milczący. Należy również pamiętać, że w XV
wieku w opinii świętości zmarło więcej osób związanych z Krakowem – skromnie licząc
około 20. Sławą świętości cieszył się m.in. fundator odnowionego Uniwersytetu król
Władysław Jagiełło, a także dobrodzieje uczelni, notabene jej byli studenci - kardynał
krakowski Zbigniew Oleśnicki, czy Jan Długosz550. Wypada więc zapytać, jak wyglądało
życie miasta w okresie, w którym jego ulicami chodził błogosławiony Stanisław
Kazimierczyk?
2.
Kraków w XV wieku zamieszkiwało około 20 tys. mieszkańców. Mury miejskie
wzniesione za czasów Leszka Czarnego posiadały około 50 baszt. Około 1400 roku Kraków
posiadał ponad 300 murowanych domów. Miasto należało zatem do średnich w skali
europejskiej, a jego powierzchnia w obrębie murów wynosiła około 55 ha551. Więcej
mieszkańców miał rozwijający się wtedy gwałtownie Gdańsk, czy pobliska Praga. Daleko
Krakowowi było choćby do ok. 50-tysięcznego Konstantynopola, a także do Wenecji, Paryża,
Rzymu, czy Londynu, nie mówiąc już o kilkusettysięcznych miastach chińskich, czy azteckim
Tenochtiltlánie552. W skład krakowskiego zespołu osadniczego wchodził Kraków,
ukształtowany urbanistycznie głównie wskutek lokacji w 1257 roku, Kleparz, zwany
Florencją, a ponadto usytuowany na wyspie Kazimierz, założony przez Kazimierza Wielkiego
w 1335 roku553. Długosz pisał, że „Więcej w nim budynków klasztornych aniżeli domów
mieszkalnych obywateli, kościoły też wynioślejsze zajmują miejsca”554. Oprócz tych trzech
najważniejszych części krakowskiego kompleksu osadniczego, istniały też powiązane z nim i
inne zwarte obszary zaludnienia jak: Stradom, Okół, Zwierzyniec, Garbary, czy też wsie, jak
np. Dąbie, Grzegórzki, Czarna Wieś, Czarna Ulica, Pobrzeże. Zgadzamy się z prof. Jerzym
Wyrozumskim, że wszystkie te osady i przedmieścia wyróżniały się specyfiką prowadzonej
550
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tam gospodarki. Wspomniane choćby przedmieście Garbary znane było z licznych
warsztatów garbarzy, młynów mielących korę dębową, młynów zbożowych i szlifierni
poruszanych siłą wody. Z kolei w okolicach wsi Zabłocie i Janowej Woli, leżących nieopodal
Wzgórza Lasoty, pracowały kamieniołomy, cegielnie i wapienniki. Kleparz specjalizował się
w handlu zbożem, Kazimierz w handlu bydłem, końmi i mięsem zwierząt rzeźnych. Kraków z
kolei był potężnym ośrodkiem różnorodnej wymiany handlowej, w tym handlu suknem,
kruszcami i solą. Przez stolicę Polski przebiegały ważne szlaki handlowe. Z Węgier, oprócz
drogich win sprowadzono m.in. miedź, która następnie trafiała do Gdańska i do Brugii.
Ostatecznie transakcje związane z miedzią zmonopolizowali później Fuggerowie i
Turzonowie. Ożywiony był także tranzyt towarów przez Śląsk na zachód Europy, jak i handel
z terenami nadczarnomorskimi. Licznie w Krakowie mieszkali Włosi i kupcy norymberscy,
zakładający pierwsze spółki handlowe. Kontakty z Norymbergą zaowocowały w 2 poł. XV
wieku przybyciem słynnego Weita Stossa, czyli Wita Stwosza. Miasto szczyciło się
członkostwem w Hanzie. Posiadało też korzystne prawo składu. W Krakowie pod koniec XV
wieku było aż 30 cechów rzemieślniczych555. O życiu tych ludzi, ich ubiorach, obyczajach,
niejedno można dowiedzieć się oglądając piękne miniatury z Kodeksu Baltazara Behema556.
W XV wieku najważniejszym organem samorządu miejskiego była rada miejska, która
wykupiła sobie nawet urząd wójtowski. W jej skład wchodzili przeważnie członkowie
patrycjatu miejskiego, w dużej części pochodzenia niemieckiego557. Władze miasta musiały
dbać o porządek w mieście, a za jego naruszenie odpowiadały nawet głową. W 1461 roku
motłoch miejski zamordował w kościele franciszkanów szlachcica Andrzeja Tęczyńskiego,
który według Długosza zginął w sposób okrutny: „po rozbiciu czaszki i wylaniu się mózgu”.
Kraków nie zdołał uniknąć srogich konsekwencji, ponieważ wobec powszechnego oburzenia
szlachty i wściekłości najbliższej rodziny zamordowanego - bardzo szybko spadły na miasto
represje ze strony Kazimierza Jagiellończyka. Sąd skazał na ścięcie stojącego na czele gminy
miejskiej burmistrza Stanisława Leitmitera, rajców Konrada Langa i Jarosława Scharleya, a
także przedstawicieli pospólstwa: Wojciecha, który był malarzem, niejakiego Mikołaja
(Stanisława) Szelanga znanego w źródłach jako „calcarifex alias ostrosznik”, i mistrza
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katowskiego Mikołaja. Mimo próśb królowej, syn zabitego Jan Rabsztyński był bezwzględny
i obstawał przy karze śmierci. Wyrok wykonano przy baszcie, nazwanej później tęczyńską558.
Wyżej wspominaliśmy o przewadze żywiołu niemieckiego wśród krakowskiego
patrycjatu. Kazania po niemiecku wygłaszano w głównym kościele miasta, czyli w farze
mariackiej. Bogaci mieszczanie szczególnie dbali o tę świątynię fundując kaplice i
wyposażenie wnętrza, jak również znajdując w jej podziemiach i na okalającym kościół
cmentarzu miejsce ostatniego spoczynku. Kraków późnośredniowieczny posiadał wodociągi
miejskie, a miasto dbało o czystość instalacji. Liczne były także łaźnie, w których za
niewielką opłatą można było miło i pożytecznie spędzić czas. Niektóre statuty cechowe wręcz
nakazywały swoim członkom korzystanie z tychże łaźni. Same cechy były z kolei swoistymi
korporacjami rządzącymi się wewnętrznymi przepisami. Każdy cech miał wyznaczony
odcinek murów do obrony, zazwyczaj własną kaplicę i wiele różnorodnych zwyczajów.
Niektóre statuty cechowe podnosiły, że czas wolny powinno się spędzać razem z innymi
członkami cechu – nawet w karczmie. Kraków zresztą posiadał wiele miejsc, gdzie można
było napić się miejscowego piwa, albo bardziej cenionego – świdnickiego. To ostatnie pito w
przylegającej do ratusza piwnicy świdnickiej. Zasadniczo niemal na każdej ulicy znajdował
się browar. Niektórzy czeladnicy mieli nawet pozwolenie, aby w czasie przerwy w pracy
napić się niewielkiej ilości piwa. Wolny czas spędzano w rozmaity sposób, zdarzało się, że
miejscem spotkań towarzyskich były cmentarze przykościelne, gdzie ku zgorszeniu
duchowieństwa, niektórzy pląsali i śpiewali nieprzystojne pieśni. Każdy mieszkaniec
Krakowa mógł też kupić w licznych kramach specjalne cukierki odświeżające oddech.
Atrakcją były też egzekucje, albo publiczne kary o charakterze łagodniejszym, jak np.
obcięcie palców u dłoni, lub nawet całej ręki za kradzież559. Wielkim świętem dla miasta był
wjazd króla do stolicy, spotkania monarchów, wizyty zagranicznych delegacji, narodziny
dzieci dynastii jagiellońskiej, czy też przybycie znanych kaznodziejów, jak np. ściągającego
liczne tłumy, budzącego postrach wśród Żydów św. Jana Kapistrana. Sami Żydzi, traktowani
jako własność monarchy, mieszkali wówczas m.in. w pobliżu głównych budynków
uniwersyteckich i podobnie jak ich rodacy w całej Europie narażeni byli na akty nietolerancji,
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z pogromami włącznie. Do takiego pogromu doszło w Krakowie m.in., gdy błogosławiony
Stanisław miał ok. 30 lat560.
Kraków w okresie życia Kazimierczyka widział uroczystości pogrzebowe Władysława
Jagiełły, koronację 10-letniego Władysława zwanego później Warneńczykiem, wreszcie
koronację jego brata Kazimierza, który w 1454 roku poślubił koronowaną też wtedy „matkę
królów” Elżbietę Habsburżankę561. Przy wszystkich tych i podobnych okazjach krakowianie
starali się wyglądać odświętnie i przystrajać swoje domy. Lubowano się w kolorowych
tkaninach, a przedstawiciele patrycjatu poprzez stroje i naśladownictwo obyczajów próbowali
upodobnić się do szlachty. Istniało zjawisko prostytucji, zdarzały się morderstwa i liczne
kradzieże. Wobec notorycznych, drobniejszych przestępców stosowano karę proskrypcji,
czyli wiecznego wygnania z miasta wraz z utratą praw miejskich562. Aby dać odstraszający
przykład i zniechęcić do popełniania zbrodni, wielu złoczyńców po powieszeniu na
szubienicy wisiało tam przez całe dni, aż do momentu kiedy przegniłe ciało rozpadało się i
samo spadało na ziemię.
Ogromne spustoszenie czyniły pożary, dotykając też uniwersyteckich budynków.
Zupełnie nie radzono sobie z szalejącymi cyklicznie epidemiami. Dbano jednak o to, aby
mieszkańców domu, w którym panowała zaraza jakoś ratować i np. dostarczać im
pożywienia. Gwałtowna, masowa i stosunkowo szybka śmierć przerażała całą społeczność,
więc zdarzało się, iż na samą wieść o nadchodzącej zarazie ludzie opuszczali swoje domostwa
i uciekali do krewnych bądź znajomych w okolicy, tym samym przenosząc dalej chorobę.
Często w obawie przed epidemią nikt nie chciał takich uciekinierów przyjąć i wtedy
wegetowali oni w lasach i tam powoli umierali, nie mając dokąd pójść563. W Polsce tego
rodzaju kataklizmy miały jednak mniejszą dynamikę, niż na zachodzie Europy, kiedy to w
połowie XIV wieku wyginęła trzecia cześć ludności564. Niemniej śmierć, nierzadko kilkuset
osób w ciągu niewielkiej ilości dni czyniła wielkie spustoszenie w Krakowie. Po takiej
katastrofie życie jednak szybko wracało do normy. Znów zapełniały się liczne kościoły i
ożywiały bractwa religijne; kupcy, rzemieślnicy i inni mieszkańcy wracali do swoich zajęć.
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3.
Kraków w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka to także miasto
świetności Uniwersytetu Krakowskiego, który szczególnie prężnie, mimo licznych trudności,
rozwijał się po odnowieniu w 1400 roku. Ta instytucja – „nauk przemożnych perła”, była
szczególnie bliska przyszłemu świętemu. Wszak studiował w jej murach sztuki wyzwolone i
według informacji z uczelnianej Księgi Promocji w 1461 roku uzyskał stopień bakałarza
artium565. Większe wątpliwości pojawiają się w kwestii ustalenia daty początku jego
uniwersyteckiej edukacji, jak i samych lat studiowania, które ks. Stefan Ryłko określił w
biogramie zamieszczonym w Polskim słowniku biograficznym na „prawdopodobnie ok. 14569”566. Dość wspomnieć, że w tych latach Metryka Uniwersytetu nie poświadcza wpisu
Stanisława Kazimierczyka567. Wydawcy tej księgi przyznają jednak, iż imiona niektórych
żaków przez pomyłkę lub zwykłe niedbalstwo nie były zapisywane w Metryce, albo
zapisywano je później, przy okazji promocji bakalarskich568. Tym niemniej warto zauważyć,
iż w latach 1400-1508 roku odnotowano tylko jednego Stanisława syna Macieja z
Kazimierza. Zapiska ta powstała w semestrze zimowym 1441 roku w okresie rektoratu Pawła
z Piotrkowa. Ze wspomnianej zapiski dowiadujemy się ponadto, że immatrykulowany uiścił
¾ sumy wpisowego - 6 groszy, podczas gdy pełna opłata wynosiła 8 groszy569. Jeśli
odniesiemy tę informację do Błogosławionego, to warto zauważyć, że w takim wypadku od
razu powstają wątpliwości co do wieku naszego bohatera. Mianowicie, opierając się na
oficjalnej, niepewnej dacie jego urodzin (1433), zaczerpniętej z XVII-wiecznego dzieła
Marcina Baroniusza570 musielibyśmy uznać, że Kazimierczyk został studentem w wieku 8 lat,
co jest mało prawdopodobne. Wydaje się zatem, że w takim wypadku należałoby raczej
przesunąć datę narodzin przynajmniej na koniec lat dwudziestych XV wieku. W każdym razie
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krakowskie studia Stanisława Kazimierczyka nadal są dla badaczy powodem do licznych
spekulacji.
Immatrykulacja połączona z przysięgą była początkiem drogi uniwersyteckiej.
Fundament wiedzy dla młodych adeptów nauki stanowiły komentarze do dzieł Arystotelesa, a
podstawowy schemat zajęć stanowiła triada: ćwiczenia, wykłady i dysputy. W murach
krakowskiej uczelni do połowy XV wieku przeważał tzw. burydanizm. Tym niemniej warto
pamiętać, że via moderna – nowa droga filozofii w następnych dziesięcioleciach stale musiała
liczyć się z nieoddającą pola tzw. via antiqua571.
W okresie gdy w Krakowie studiował Stanisław Kazimierczyk, uczelnia była już
znana w całej Europie. W czasie obrad soborów w Konstancji i Bazylei jej przedstawiciele
zadziwiali swoją erudycją. Dość przypomnieć wystąpienie Pawła Włodkowica na soborze w
Konstancji, który w traktacie nazwanym później O władzy papieża i cesarza wobec
niewiernych zawarł myśl o prawie każdego narodu, nawet pogańskiego do posiadania
własnego państwa. Przy okazji opierając się m.in. na tezach Stanisława ze Skarbimierza,
pierwszego rektora Studium Generale, podważył zasadność istnienia Zakonu Krzyżackiego i
jego metod nawracania pogan za pomocą miecza572. Uniwersytet słynął w tych
dziesięcioleciach z wysokiego poziomu nauczania, szczególnie znane były dzieła teologów,
jak np. Benedykta Hesse, Jana Elgota, Jakuba z Paradyża czy Tomasza Strzempińskiego. Ten
ostatni udanie skompilował traktat koncyliarystyczny, który na forum soboru w Bazylei został
uznany za najbardziej doskonały w swojej formie i treści573. W tym czasie profesorowie
mimo gróźb represji ze strony króla Władysława zwanego poźniej Warneńczykiem, dumnie
upominali swego władcę, aby wstrzymał się od stanowczych kroków i przede wszystkim nie
zbaczał z drogi, jaką postępują ludzie uczeni i znający prawo Boże574.
Z problematyką koncyliaryzmu młody Stanisław Kazimierczyk zetknął się zapewne
już na początku swojej edukacji. Uniwersytet w czasie schizmy bazylejskiej (1439-1449) był
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bowiem silnym bastionem koncyliaryzmu. W 1449 roku uczelnia po konsultacjach z innymi
wszechnicami z paryską na czele, jako ostatnia w Europie podporządkowała się prawowitemu
papieżowi Mikołajowi V575. Profesorowie rok wcześniej, w czasie wizyty w Krakowie legata
papieskiego Jana Baptisty biskupa Camerino, nie chcieli odstąpić od soboru i mimo groźby
represji, z banicją, pozbawieniem stanowisk i beneficjów włącznie, nie ugięli się przed
papieskim wysłannikiem, m.in. dzięki koncyliacyjnej postawie byłych popleczników
koncyliaryzmu: kanclerza uniwersyteckiego kardynała Zbigniewa Oleśnickiego i króla
Kazimierza Jagiellończyka, który chciał poddać sprawę pod osąd Stolicy Apostolskiej576.
Inną kwestią, z jaką zapewne zetknął się młody Stanisław była sprawa herezji mistrza Gałki,
zwolennika Wiklifa i Husa. W obawie przed zaciekłym wrogiem heretyków biskupem
krakowskim Zbigniewem Oleśnickim, mistrz musiał uciekać na Śląsk577. Niechętne
husytyzmowi stanowisko krakowskich profesorów, a także zaangażowanie się po stronie
soboru bazylejskiego i doktryny koncyliarnej to klimat, w jakim wyrastał Kazimierczyk578.
Dodajmy, że w tym okresie i w następnych dziesięcioleciach krakowscy uczeni, jak np. Paweł
z Pyskowic, wbrew dominikanom opowiadali się za Niepokalanym Poczęciem Najświętszej
Marii Panny, ale np. byli konserwatywni, bardziej nawet niż Stolica Apostolska, w kwestii
rebaptyzacji prawosławnych (Jan Sakranus z Oświęcimia)579. Mistrzowie i intelektualiści
związani z Uniwersytetem oddawali liczne usługi dla państwa nie tylko w okresie soborów.
W latach wojny trzynastoletniej dekretysta Jakub z Szadka i Jan Długosz, uczestnicy
pertraktacji z Zakonem, opracowali wywód potwierdzający polskie prawa do Pomorza i
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innych ziem spornych. Do sukcesu wojny trzynastoletniej, jako eksperci przyczynili się też
inni czołowi intelektualiści związani jako wychowankowie bądź wykładowcy z uczelnią, jak
np. Jan z Dąbrówki, Tomasz Strzempiński, Maciej z Raciążka i Sądziwój z Czechla.
Dodajmy, że wspomniani Jakub z Szadka oraz Jan Długosz wnieśli cenny wkład w
uzasadnienie roszczeń Korony wobec Mazowsza580.
Nie sposób wymienić wszystkich ważnych osiągnięć i zasług krakowskich mistrzów w
interesującym nas czasie. Ograniczmy się zatem do kilku przykładów. Godna uwagi jest np.
działalność mistrza Jana z Dąbrówki, dziewięciokrotnego rektora Uniwersytetu, który
rozpoczął nowatorskie wykłady z historii Polski opierając się na Kronice błogosławionego
Wincentego Kadłubka. Innym znakomitym uczonym był Jakub Parkosz z Żórawic, autor
pracy poświęconej reformie polskiej ortografii. Zasługi w upowszechnianiu języka polskiego
mieli też i inni intelektualiści, jak np. mistrz Paweł z Zatora. Natomiast wymieniony wyżej
Benedykt Hesse napisał komentarz do Sentencji Piotra Lombarda, używany jeszcze pod
koniec XVI wieku. Ten sam autor, był twórcą komentarza do Ewangelii św. Mateusza,
niesłusznie przypisywanego przez pewien czas św. Janowi z Kęt. Poza granicami Polski
znane było dzieło Mikołaja z Błonia Tractatus de Sacramentis, jak i znakomity na owe czasy
podręcznik medyczny Antibolomenum autorstwa Jana Stanki z około 1472 roku.
W XV wieku wspaniale rozwinęły się matematyka i astronomia. Krakowscy
przedstawiciele tych nauk znani byli w całej Europie. Profesor Marcin Bylica z Olkusza,
rówieśnik Kazimierczyka został nawet osobistym astrologiem papieża Piusa II. Inni znani
astronomowie żyjący w czasach błogosławionego to np. Jan z Głogowa i Wojciech z
Brudzewa, którego uczniem był jak wiadomo Mikołaj Kopernik. Pewną ciekawostką jest fakt,
iż przeprowadzano wtedy eksperymenty z wywołaniem próżni581.
W okresie studiów Stanisława Kazimierczyka obok tradycyjnych nurtów coraz
silniejsze były prądy humanistyczne, których przenikanie do Polski było widoczne dzięki
takim osobom jak np. późniejszy arcybiskup lwowski Grzegorz z Sanoka, obrońca chłopów
Jan z Ludziska, czy uciekinier z Włoch Filip Kallimach, podobnie jak Długosz, wychowawca
synów Kazimierza Jagiellończyka. Wspomniany Jan z Ludziska piętnując wcale licznych
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przeciwników humanizmu nazwał ich tępymi i stwierdził, że „wielu jest takich, którzy nie
tylko zaniedbują studia humanistyczne, ale nawet, co jest wręcz haniebne, uważają je za
godne nagany”582. Dodajmy, że pod koniec życia Kazimierczyka działałał w Krakowie
Konrad Celtis, założyciel Nadwiślańskiego Towarzystwa Literackiego583.
Często narzekający na swoje uposażenie profesorowie, w ok. 75% pochodzenia
mieszczańskiego bądź chłopskiego, mieszkali głównie w Kolegiach, których w XV wieku
było kilka, np. w 1449 roku na tyłach najważniejszego Kolegium Królewskiego-Większego
powstało dla młodszych wykładowców artium Kolegium Mniejsze. Natomiast studenci
przeważnie mieszkali w bursach fundowanych przez takie znamienite osoby jak np. Jan Isner,
Jan Długosz, czy kardynał Oleśnicki - fundator szczególnie hojnego daru – Bursy Jeruzalem
(1454)584. Metryka studentów Wydziału Sztuk Wyzwolonych z lat 1400-1508 zawiera około
20 tys. nazwisk585. Blisko 40 % studentów w tym czasie było cudzoziemcami lub Ślązakami –
najwięcej było Węgrów. Ponad połowa żaków to synowie mieszczan, reszta to szlachta –
zdarzali się też chłopi. Przeciętnie co czwarty, bądź co piąty student osiągał bakalaureat i
zaledwie co dwudziesty magisterium586. Za większość występków studenci odpowiadali przed
sądem rektora i poza wyjątkami byli wyjęci spod jurysdykcji urzędników miejskich587.
Uniwersytet posiadał dużą autonomię, rektorem był zawsze profesor, od 1419 roku wybierany
już nie na roczną kadencję, ale na 1 semestr – letni albo zimowy588. Kanclerzami uczelni byli
biskupi krakowscy. W czasach Błogosławionego były student krakowski, pierwszy polski
kardynał Zbigniew Oleśnicki stale troszczący się o Uniwersytet ufundował nie tylko bursę dla
studentów, ale także zachowane do dzisiaj berło589. W okresie sprawowania przez
Oleśnickiego kanclerstwa, za rektoratu Benedykta Hesse i przy czynnym wsparciu profesora
Jana z Dąbrówki miała miejsce reforma nauczania i programu studiów (1449) pozwalająca na
dalszy rozwój uczelni. W wyniku tych działań wprowadzono m.in. zajęcia z lektury autorów
klasycznych np. Owidiusza, Terencjusza, Wergiliusza, obecnych zresztą już w ograniczonej
formie we wcześniejszym okresie. W roku akademickim 1448/49 zapisało się 247 studentów,
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w następnych latach liczba ta ustabilizowała się na około 200, a w roku 1473/74 po raz
pierwszy w historii przekroczyła 300 wpisów590.
Studenci w owym czasie skorzy byli do żartów. Szczególnie chciwemu Żydowi
zapisali aktem notarialnym febrę, a profesorom na uczcie zamiast podać kuropatwy,
zaserwowali trzy upieczone wrony. Wykładowcy narzekali, że żacy zamiast oddawać się
poważnym studiom odwiedzają karczmy i oddają się rozpuście, a jeśli już czytają, to
zazwyczaj Ars Amandi Owidiusza, czy inne lekkie utwory591. Powszechnie kpiono z
Mazurów ze względu na ich specyficzną gwarę i fakt, iż ponoć dają się bić niczym świnie.
Dochodziło także do większych awantur, jak wtedy gdy studenci z bursy filozofów napadli
bursę bogatych i wobec nieudanego ataku dokonanego o trzeciej w nocy, obrzucili okna
przeciwników kamieniami, na co skarżył się w 1474 roku prowizor zaatakowanej bursy
mistrz Marcin z Krakowa. Powodem tego zachowania miał być szlachetnie urodzony Bernard
z Lubaszowa, który filozofów nazywał Żydami, prowokował ich na różne sposoby krzycząc
m.in. że są de culo Pilati. Zdarzały się także spory ambicjonalne między przedstawicielami
poszczególnych narodów, które kończyły się krwawymi incydentami. Tak było np. gdy
pewien przypadkowo potrącony przez Niemca Polak zaczaił się na niego wieczorem przy ul.
Sławkowskiej i następnie wielokrotnie uderzył go ołowianą kulą, doprowadzając niemal do
śmierci. Przez pewien czas praktykowano w Krakowie także otrzęsiny (beanię), jednak
zwyczaj ten nie był u nas tak popularny, jak w krajach ościennych. Studenci protestowali
przeciw przepisom nakazującym im noszenie odpowiedniego dla stanu duchownego stroju.
Sprzeciwiali się też zakazom noszenia broni592. Wykształcenie uniwersyteckie dla wielu z
nich oznaczało otwarcie drzwi do szybkiej kariery kościelnej bądź świeckiej. Byli żacy
zostawali m.in. biskupami, członkami kapituł, poważnymi mężami stanu, znanymi uczonymi,
bądź pracownikami kancelarii, w tym tej najważniejszej w państwie - królewskiej593. Warto
zauważyć, że Uniwersytet Krakowski z pewnością był instytucją, która znacznie
oddziaływała na poziom naszej kultury, jak i kultury sąsiadów, w tym Niemców594. Tym
samym wzrastała sława Krakowa, a liczni cudzoziemcy, jak Anglik Leonard Coxe, po
powrocie do ojczyzny wielbili miasto nad Wisłą. Zauważył to zjawisko miejscowy profesor
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Jan z Ludziska, który miał napisać: „Któreż to miasto w tym czasie w większości Niemiec
czy to powagą, czy nauką, czy liczbą, czy dostatkiem uczonych mniemacie słynniejszym i
świetniejszym nad ten nasz sławny Kraków, który zamieszkujemy, który zdaje się został
matką nauki i jakoby żywicielką cnót całych Niemiec”595. Ten cytat w pełni pokazuje
wspaniałą symbiozę miasta z Uniwersytetem, na którą wskazywał przywołany przez nas na
początku Jan Długosz.
Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk kształcił się zatem w murach instytucji, która
rozsławiała Kraków i Królestwo poza granicami państwa. Na co dzień stykał się z
najwybitniejszymi polskimi umysłami. Był studentem i kolegą wielu uczonych, znanych
także ze swojej pobożności. Niewątpliwie wpłynęli oni w sposób trwały na kształtowanie się
osobowości i charakteru Kazimierczyka. Świętość Stanisława swoimi korzeniami dotyka
zatem klimatu relgijnego Krakowa i przeżywającej okres niezwykłego rozkwitu krakowskiej
Wszechnicy.
Streszczenie
Kraków, stolica Polski, w XV wieku liczył ok. 20 tysięcy mieszkańców. Miasto
należało więc do średnich w skali europejskiej. W skład krakowskeigo zespołu osadniczego
wchodził sam Kraków ukształtowany urbanistycznie w następstwie lokacji w 1257 roku,
Kleparz nazywany Florencją, Kazimierz, zalożony przez króla Kazimierza Wielkiego w 1335
roku, Stradom, Okół, Zwierzyniec, Garbary i kilka innych miejscowości o charakterze
wiejskim. Kraków w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka to także miasto
uniwersyteckie. Stąd Eneasz Sylwiusz Piccolomini, późniejszy papież Pius II napisał, że
Cracovia est praecipua regni civitas in qua liberalium artium schola floret. Uniwersytet
założył król Kazimierz Wielki w 1364 roku, a odnowił król Władysław Jagiełło w 1400 roku.
Uczelnia znana była w całej Europie. W czasie obrad soborów w Konstancji i w Bazylei jej
przedstawiciele zadziwiali ojców soborowych swoją erudycją. Błogosławiony Stanisław
Kazimierczyk kształcił się zatem w murach instytucji, która rozsławiała Kraków i Królestwo
poza granicami państwa. Na co dzień stykał się z najwybitniejszymi polskimi umysłami. Był
studentem i kolegą wielu uczonych, znanych także ze swojej pobożności. Niewątpliwie
wpłynęli oni w sposób trwały na kształtowanie się osobowości i charakteru Kazimierczyka.
Świętość Stanisława swoimi korzeniami dotyka zatem klimatu relgijnego Krakowa i
przeżywającej okres niezwykłego rozkwitu krakowskiej Wszechnicy.
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K. Stopka, A. K. Banach, J. Dybiec, op.cit., s. 73.
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KOŚCIÓŁ KRAKOWSKI W CZASACH BŁOGOSŁAWIONEGO STANISŁAWA
KAZIMIERCZYKA

Motto: „Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo” (Łk 6, 44a).
„Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce” (Mt 7, 17a).

Tytułowe zagadnienie wiąże się nieodłącznie z pytaniem o owoc, który pozostał po
Kościele krakowskim w XV w. Poniżej będę starał się odpowiedzieć na to pytanie. Na
początku konieczne jest wyjaśnienie pojęcia „Kościół krakowski” używanego w tych
rozważaniach. Można je rozumieć na dwa sposoby, przede wszystkim jako całą diecezję
krakowską i to jest najpełniejszy sens tego pojęcia596, ale również w bardziej zawężonym
zakresie w odniesieniu tylko do Kościoła w Krakowie. W tym drugim znaczeniu będę
stosował pojęcie „Kościół krakowski” w niniejszym artykule597.
Późnośredniowieczny Kraków spełniał w Królestwie Polskim rolę najważniejszego
ośrodka politycznego, kościelnego, intelektualnego, gospodarczego oraz miejskiego.
Krakowska aglomeracja obejmowała wówczas trzy miasta: Kraków, Kazimierz, Kleparz oraz
przedmieścia Stradom, Garbary, Zwierzyniec i Wesoła. W drugiej połowie XV w.
aglomerację zamieszkiwało ponad 20 tysięcy ludzi i funkcjonowało w niej największe w
Królestwie Polskim środowisko duchowieństwa świeckiego i zakonnego. Na jej obszarze
596

Por. B.S. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 1-4, Kraków 1998-2002; J. Kracik, G. Ryś,
Dziesięć wieków diecezji krakowskiej, Kraków 1998; Kościół krakowski w tysiącleciu, Kraków 2000; Kościół
krakowski w życiu państwa i narodu polskiego, red. A. Pankowicz, Kraków 2002.
597
W niniejszym artykule spożytkowałem kilka moich prac poświęconych dziejom Kościoła krakowskiego, m.
in.: Kościół krakowski w późnym średniowieczu, w: Kościół krakowski w tysiącleciu, Kraków 2000, s. 100-168;
Kościół krakowski wobec wielkiej schizmy zachodniej i ruchu soborowego u schyłku XIV i w pierwszej
połowie XV wieku, w: Kościół krakowski w życiu państwa i narodu polskiego, red. A. Pankowicz, Kraków
2002, s. 21-60; Klasztorna geografia średniowiecznego Krakowa, w: Klasztor w mieście średniowiecznym i
nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole 2000, s. 217-234; Duszpasterskie
zabiegi biskupów krakowskich w późnym średniowieczu, „Rocznik Krakowski” LXXI (2005), s. 41-54; Pastor
bonus - duszpasterskie zabiegi biskupa Zbigniewa Oleśnickiego w diecezji krakowskiej, w: Zbigniew Oleśnicki,
książę Kościoła i mąż stanu, red. F. Kiryk, Z. Noga, Kraków 2005, s. 157-170; La piété dans le milieu cracovien
à la fin du XIV et au début du XVe siècles, w: Die <Neue Frömmigkeit> in Europa im Spätmittelalter, hg. v. M.
Derwich, M. Staub, Göttingen 2004, s. 187-209.
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obok katedry działało 12 parafii (4 z nich były prowadzone przez duchowieństwo zakonne), 4
kolegiaty oraz 17 klasztorów. Najliczniejsi byli wówczas mendykanci - 5 klasztorów
(franciszkanie, dominikanie, augustianie, karmelici i franciszkanie-obserwanci), kanonicy
regularni - 5 klasztorów (duchacy, markowie, bożogrobcy, kanonicy regularni laterańscy i
paulini). Ponadto istniały dwa klasztory żeńskie: klarysek i norbertanek oraz trzy wspólnoty
bernardynek. W bliskiej odległości od Krakowa w Tyńcu znajdowało się opactwo
benedyktynów, zaś w Mogile opactwo cystersów. Ponadto Jadwiga Andegaweńska z
Władysławem Jagiełłą w 1390 r. ufundowali na Kleparzu klasztor benedyktynów
słowiańskich, który przetrwał tylko do drugiej połowy XV w.598 W sumie w aglomeracji
krakowskiej w XV w. funkcjonowały 42 świątynie (kościoły i kaplice)599. Według źródeł z
przełomu XV i XVI w. Eugeniusz Wiśniowski i Jerzy Kłoczowski oszacowali, że w całej
aglomeracji krakowskiej żyło około 400-500 duchownych diecezjalnych, 350 zakonników i
100 mniszek600.
Kraków był również znaczącym ośrodkiem szkolnictwa kościelnego. Od XI w. na
Wawelu funkcjonowała szkoła katedralna, w której nauczano sztuk wyzwolonych, głównie
trivium z elementami quadrivium. Przy kościołach parafialnych Krakowa, Kazimierza i
Kleparza powstały w XIV-XV w. szkoły realizujące w zasadzie program elementarnego
nauczania łaciny i podstaw wiary chrześcijańskiej, choć szkoła przy kościele Panny Maryi
prowadziła nauczanie na poziomie średnim w zakresie sztuk wyzwolonych. Ponadto w
krakowskich kolegiatach św. Floriana i św. Idziego istniały szkoły o podobnym programie601.
W mendykanckich klasztorach dominikanów, franciszkanów, augustianów, karmelitów i
franciszkanów obserwantów niebawem po ich fundacji zorganizowano najpierw szkoły
konwentualne, a następnie partykularne. W pierwszej dekadzie XV w. dominikanie stworzyli
w Krakowie Studium Generale, zaś karmelici w 1472 r. Ponadto szkoły konwentualne
598

H. Zaremska, Bractwa w średniowiecznym Krakowie. Studium form społecznego życia religijnego, Wrocław
1977, s. 12-43; J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa. Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992, s. 292300, 314-331, 482-492; K. Ożóg, Klasztorna geografia średniowiecznego Krakowa, s. 217-234; A. Niewiński,
Przestrzeń kościelna w topografii średniowiecznego Krakowa. Próba syntezy, Lublin 2004.
599
A. Witkowska, Przestrzeń sakralna późnośredniowiecznego Krakowa, w: Ecclesia et civitas. Kościół i życie
religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 2002, s. 37-48.
600
E. Wiśniowski, Liczebność duchowieństwa diecezjalnego na ziemiach polskich w pierwszej połowie XVI
wieku, „Roczniki Humanistyczne” XVI (1968), 2, s. 65-68; J. Kłoczowski, Wspólnoty zakonne w
średniowiecznej Polsce, Lublin 2010, s. 297-298.
601
K. Ożóg, Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku. Środowisko duchowieństwa świeckiego, Wrocław
1987, s. 29-49; K. Stopka, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad
kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, Kraków 1994, passim; B. Przybyszewski, Krakowskie
szkolnictwo parafialne przy końcu średniowiecza, w: Z przeszłości Krakowa, red. J.M. Małecki, WarszawaKraków 1989, s. 51-68.
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posiadali kanonicy regularni Bożego Ciała na Kazimierzu, kanonicy regularni św. Ducha de
Saxia i kanonicy regularni od pokuty w Krakowie (markowie) oraz paulini na Skałce602.
Dla rozwoju środowiska krakowskiego niezwykle ważne znaczenie miała druga
fundacja uniwersytetu w 1400 r. Pierwszy uniwersytet w Krakowie oparty na wzorach
uniwersytetów prawniczych w Bolonii i Padwie ufundował już w 1364 r. Kazimierz Wielki.
Jednakże po śmierci króla-fundatora w 1370 r. uczelnia przestała istnieć. Wysiłki polskich
intelektualistów wykształconych w uniwersytetach Pragi, Bolonii, Padwy i Paryża, a
skupionych w kapitule katedralnej na Wawelu i na dworze królewskim oraz biskupów
krakowskich Jana Radlicy i Piotra Wysza skłoniły Władysława Jagiełłę i Jadwigę
Andegaweńską do podjęcia nowej fundacji. W r. 1397 Bonifacy IX erygował w Krakowie
Wydział Teologiczny, a w r. 1400 król Władysław Jagiełło, już po śmierci Jadwigi, wystawił
dokument fundacyjny uniwersytetu. Składał się on z czterech wydziałów: artium, prawa,
medycyny i teologii, i został zorganizowany według modelu paryskiego (praskiego).
Stanowił on otwarte i żywe intelektualnie oraz duchowo środowisko. Pierwsze pokolenie
krakowskich profesorów filozofii i teologii zdobyło formację intelektualną w Pradze w
drugiej połowie XIV w., gdzie wielu z nich także prowadziło wykłady603. W XV i na
początku XVI wieku, tj. w latach 1400-1509 zapisanych zostało w metryce Uniwersytetu
Krakowskiego 21.279 osób, czego na fakultecie sztuk wyzwolonych promocję bakałarską
uzyskało 4475 studentów, a stopień magistra artium 949. Ponadto 55 bakałarzy i 5 magistrów
z innych uniwersytetów zostało przyjętych na krakowski fakultet sztuk wyzwolonych604. Z
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K. Ożóg, Klasztorna geografia, s. 217-234; J. Kłoczowski, Wspólnoty zakonne, s. 325-360; B.
Przybyszewski, Krakowskie szkolnictwo parafialne, s. 60-61, 68; M. Zdanek, Szkoły i studia dominikanów
krakowskich w średniowieczu, Warszawa 2005, s. 12-165; K. Kaczmarek, Szkoły i studia polskich
dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005, s. 55-367; K. Kantak, Franciszkanie polscy, I. 1237-1517,
Kraków 1937, s. 86-88, 176-177; T.M. Trajdos, U zarania karmelitów w Polsce, Warszawa 1993, s. 181-193; A.
Szulc, Homo religiosus późnego średniowiecza. Bernardyński model religijności masowej, Poznań 2007, s. 5764; K. Łatak, S. Nalbach, Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych krakowskiej prepozytury
Bożego Ciała w XV i XVI wieku, Kraków 2009, s. 106-112; A. Bruździński, Kanonicy regularni od pokuty na
ziemiach polskich, Kraków 2003, s. 109-112; W. Kolak, Klasztor augustianów przy kościele św. Katarzyny w
Krakowie do połowy XVI wieku. Fundacja, rozwój uposażenia i rola kulturalna, Kraków 1982, s. 95-102.
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Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 1, red. K. Lepszy, Kraków 1964, s. 38-87; A. Vetulani, Początki najstarszych
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kolei na wydziale teologicznym znana jest lista 150 bakałarzy i doktorów do r. 1525605. Brak
badań nad studentami i mistrzami fakultetu prawa kanonicznego i wydziału medycznego nie
pozwala na precyzyjniejsze określenie liczby promowanych. Można przypuszczać, że grupa
wypromowanych kanonistów była liczniejsza od teologów. Natomiast fakultet medyczny,
jako najmniejszy wykształcił w sumie kilkudziesięciu bakałarzy i doktorów medycyny606.
Uniwersytet Krakowski miał wielki wpływ na formację intelektualną sporej grupy
duchownych krakowskich, którzy studiowali w nim filozofię, prawo kanoniczne i teologię.
Eugeniusz Wiśniowski zauważył, że w Krakowie na początku XVI w. 42 duchownych ze
stopniami naukowymi posiadało w sumie 70 ze 122 beneficjów krakowskich. Z czego
wynika, iż 57% beneficjariuszy w Krakowie legitymowało się stopniami uzyskanymi w
uniwersytecie607.
Zaczyn wielkości Kościoła krakowskiego
Nowy rozmach Kościołowi krakowskiemu u schyłku XIV w. nadali królowa Jadwiga
Andegaweńska i Władysław Jagiełło z gronem wybitnych duchownych skupionych wokół
dworu krakowskiego. Para królewska przyciągała do służby dworskiej mądrych, gorliwych i
pobożnych kapłanów (o takich wielokrotnie wspominali w swych dokumentach)608. Pomagali
oni Jagielle poznawać wiarę chrześcijańską i według niej żyć, zaś Andegawence wzrastać w
codziennym życiu chrześcijańskim, a także realizować rozmaite fundacje zmierzające do
wzmocnienia duchowego Kościoła polskiego, a szczególnie krakowskiego (psałterzyści,
karmelici, benedyktyni słowiańscy, kanonicy regularni laterańscy). Żarliwa pobożność
Jadwigi ukierunkowana była także na kontemplację misterium męki i śmierci Pana Jezusa i
miała wymiar pasyjny. Dobrze wykształcona intelektualnie czytała Pismo Święte, pisma
Ojców Kościoła (m. in. św. Ambrożego), św. Bernarda z Clairvaux, Objawienia św. Brygidy i
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niewątpliwe inne dzieła mistyków609. Wszystkie te lektury, na czele z Biblią, były stale
używane w środowisku niderlandzkich dewotów. Królowa zaś ulegała wpływom mistyki
afektywnej610. Uczeni duchowni z biskupem Piotrem Wyszem (byli to: Andrzej Łaskarzyc,
Mikołaj Gorzkowski, Maciej z Sandomierza, Stanisław ze Skarbimierza, Mikołaj Wigandi z
Krakowa, Jan Isner, Bartłomiej z Jasła, Jan Sartoris, Henryk Bitterfeld, Jan Štěkna, Jan
Sylwan z Pragi) przeniknięci byli duchem reformy Kościoła, przywrócenia mu jedności,
podmiotowości wspólnotom lokalnym, a także wspierali Uniwersytet Krakowski, stanowiący
otwarte i bardzo żywe pod względem intelektualnym i duchowym środowisko. Uprawiali oni
doniosłą refleksję naukową, nakierowaną na pogłębione chrześcijaństwo i owocne życie
duchowe611. Jadwiga Andegaweńska nadała krakowskiemu dworowi nowy, głęboko
chrześcijański styl funkcjonowania, który po jej śmierci kontynuował Władysław Jagiełło,
troszcząc się o sprawy Kościoła.
Uniwersytet Krakowski po drugiej fundacji, dokonanej przez króla Władysława w
1400 r., stworzył nie tylko prężne środowisko naukowe, ale także duchowe. Organizatorzy
uniwersytetu wywodzący się z duchowego kręgu królowej Jadwigi zainspirowali następne
pokolenia mistrzów i studentów do głębokiego życia chrześcijańskiego612. W tym upatruję
zasadniczą przyczynę pojawienia się i dojrzewania w środowisku uniwersyteckim świętych w
XV w. W kilkanaście lat po śmierci królowej Mikołaj z Błonia, w kazaniu anniwersarzowym,
uważał ją za największą dobrodziejkę Królestwa Polskiego, „bo to ona była przyczyną
założenia i ufundowania świętego Uniwersytetu Krakowskiego (sanctae Universitatis
Cracoviensis) i zaiste niczego wspanialszego nie mogła uczynić. Wysoko bowiem poniosła
światło nauki, napełniając swym blaskiem całe królestwo i w ogóle całe chrześcijaństwo,
prowadząc ku cnotom. Któż potrafi wyliczyć ilu doktorów, ilu magistrów, pisarzy, osób
duchownych i świętych wydał ten Uniwersytet, a ilu jeszcze, z łaski Boga, wyda w
przyszłości? Ona zaś sama jest po części sprawczynią tych wszystkich dobrodziejstw, jakie
sprawą owych uczonych dzieją się i, jak widzimy nie są zwyczajne. Również ona na chlubę
609
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Struktury kościelno-publiczne, red. H. Manikowska, W. Brojer, Warszawa 2008, s. 423-439.
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krakowskiego Kościoła i dla chwały Bożej poleciła, aby dniem i nocą odmawiano psałterz,
który to zwyczaj i dzisiaj się utrzymuje”613. Uniwersytet stał się dla Kościoła krakowskiego
środowiskiem życiodajnym intelektualnie i duchowo.
Uniwersytet Krakowski jako centrum formacyjne
Wielką rolę w pogłębieniu pracy duszpasterskiej w Kościele krakowskim odegrali
profesorowie uniwersytetu, podejmujący zagadnienia pastoralne. Wielki wysiłek biskupów
krakowskich, aby wprowadzić poprzez statuty synodalne użyteczne podręczniki pastoralne
dla duchowieństwa parafialnego został uwieńczony sukcesem614. Był to jednak dopiero
początek

zabiegów

o

podniesienie

poziomu

pracy

duszpasterskiej

szeregowego

duchowieństwa. Przypomnieć należy, że szkoły kolegiackie, katedralne oraz uniwersytety nie
dawały w tym względzie systematycznej formacji, a wymogi stawiane kandydatom do
święceń kapłańskich, jak o tym była już mowa wyżej, nie były zbyt wygórowane. Co prawda
w użyciu duchownych znajdowały się dzieła rozmaitych uczonych europejskich, ale docierały
one do stosunkowo ograniczonego kręgu osób615.
Pierwsi profesorowie odnowionej wszechnicy krakowskiej Bartłomiej z Jasła i Jan
Isner opracowali popularne traktaty o Mszy św. Bartłomiej w dziełku rozpoczynającym się od
słów Ad celebrantes missam poruszył praktyczne zagadnienia dotyczące

materii

Najświętszego Sakramentu i najważniejsze braki przy konsekracji. Pouczał on także o
zachowaniu w wypadku choroby lub śmierci celebrującego Eucharystię i wymienił
wykroczenia zagrożone karą ekskomuniki616. Natomiast Jan Isner napisał Expositio misse i
Tractatus de abusionibus missarum. W pierwszym zawarł wykład całej Mszy św., eksponując
Przeistoczenie. W drugim zaś omówił najczęstsze nadużycia duchownych przy sprawowaniu
Mszy św., których należy unikać617. Kolejne dzieło przeznaczone dla duchownych z tej
dziedziny napisał Jan z Kluczborka. Jego podręcznik De officio misse omawia poszczególne
części Mszy św. z uwzględnieniem ich aspektu historycznego, a także modlitwę
613

J. Wolny, R. M. Zawadzki, Królowa Jadwiga w tradycji kaznodziejskiej XV wieku, „Analecta Cracoviensia”
VII (1975), s. 42-43.
614
K. Ożóg, Duszpasterskie zabiegi biskupów krakowskich w późnym średniowieczu, s. 44-53.
615
Por. J. Wolny, Z dziejów katechezy, w: Dzieje teologii w Polsce, t. 1: Średniowiecze, red. M. Rechowicz,
Lublin 1974, s. 180-203; K. Ożóg, Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku, s. 104-130; E. Potkowski,
Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej, Warszawa 1984, s. 127 i nn.
616
M.T. Zahajkiewicz, Teoria duszpasterstwa, w: Dzieje teologii w Polsce, t. 1: Średniowiecze, s. 225-226; W.
Bielak, Devotio moderna w polskich traktatach duszpasterskich powstałych do połowy XV wieku, Lublin 2002,
s. 128-130, 145-146.
617
M.T. Zahajkiewicz, Teoria duszpasterstwa, s. 226-228; W. Bielak, Devotio moderna w polskich traktatach, s.
130-133, 146-157.
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brewiarzową618. Profesor teologii Andrzej z Kokorzyna, archidiakon krakowski, doskonale
orientujący się w potrzebach duchowieństwa (wizytował parafie, egzaminował duchownych)
opracował Speculum sacerdotum, z którego zachowała się do dzisiaj tylko część: Expositio
canonis misse. Skierował je do prostego duchowieństwa parafialnego. Dokładnie omówił w
nim Mszę św. poczynając od szat liturgicznych, aż do końcowej modlitwy Placeat. Oparł się
przy tym na powszechnie znanych w Europie dziełach Wilhelma Durandis Rationale
divinorum officiorum, Gwidona z Montrocher Manipulus curatorum i Honoriusza z Autun
Sacramentariorum619. Największą popularność wśród duchowieństwa polskiego (również
znane było w Europie) zyskał Tractatus sacerdotalis de sacramentis Mikołaja z Błonia,
profesora prawa kanonicznego. Co prawda podręcznik ten powstał na zlecenie biskupa
poznańskiego Stanisława Ciołka w r. 1428, ale bardzo szybko rozprzestrzenił się w
środowisku krakowskim i całej diecezji. Zawiera on zwięzły i komunikatywny wykład nauki
o sakramentach, Mszy św., brewiarzu, ekskomunice i interdykcie620. Obszerny, erudycyjny,
naukowy wykład Mszy św. przeznaczony dla studentów dał profesor teologii Paweł z
Pyskowic (zm. 1470) w Commentum in officium misse. Uwzględnił on w swym dziele bogatą
problematykę teologiczną i filozoficzną, opierając się na dziełach wybitnych uczonych
europejskich tej miary co Albert Wielki, Bonawentura, Tomasz z Akwinu czy Aleksander z
Hales621.
Postulat częstej Komunii świętej wiernych (laików) był podnoszony w krakowskim
środowisku uniwersyteckim za Mateuszem z Krakowa, Henrykiem Bitterfeldem622. Jakub
Parkoszowic z Żórawic, doktor prawa kanonicznego, w niedatowanym liście do biskupa
krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego polecał dzieło Mateusza z Krakowa Dialogus rationis
et conscientiae de crebra communione, jako niezwykle pożyteczne dla duchownych i
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M.T. Zahajkiewicz, Teoria duszpasterstwa, s. 228-229; W. Bielak, Devotio moderna w polskich traktatach, s.
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Kraków 1898, s. 122-128 (edycja wstępu do Speculum sacerdotum na s. 126-128); P. Sczaniecki, Służba Boża
w dawnej Polsce. Studia o Mszy św., Seria II, Poznań 1966, s. 99-112; M.T. Zahajkiewicz, Teoria
duszpasterstwa, s. 231-232; W. Bielak, Devotio moderna w polskich traktatach, s. 134-138, 157-165.
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Mikołaj z Błonia, Tractatus sacerdotalis de sacramentis, Strassburg 1488 (Biblioteka Jagiellońska, inc. 2846);
M. T. Zahajkiewicz, ‘Tractatus sacerdotalis’ Mikołaja z Błonia na tle teologii przełomu wieku XIV i XV, Lublin
1979, s. 15 i nn.; W. Bielak, Devotio moderna w polskich traktatach, s. 172-182.
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M.T. Zahajkiewicz, Teoria duszpasterstwa, s. 234-235.
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K. Ożóg, La piété dans le milieu cracovien, s. 187-209; S. Bylina, Nurty odnowy wewnętrznej a problem
częstej komunii w Europie Środkowej w XIV-XV wieku, w: Scriptura custos memoriae. Prace historyczne, red.
D. Zydorek, Poznań 2001, s. 91-102.
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świeckich pragnących częściej przyjmować komunię św.623 Ponadto zachęcał biskupa do
ogłoszenia Dialogu na synodzie diecezjalnym (synodaliter), ut ceteri solicitamentis et
avisamentis eius inducti tanto frequentius quanto affectuosius sacrificantes largitoris
gratiarum gratiam in via et tandem gloriam in patria percipere mereantur624. Być może, że
ten list powstał przed synodem w 1443 r., bowiem Jakub był doktorem dekretów od 1439 r., a
z takim stopniem występuje we wspomnianym liście625. Nic nie wiemy jednak o dalszych
losach tej propozycji uczonego.
Wpływ uniwersytetu na rozwój kaznodziejstwa w Krakowie
Przełomowe znaczenie dla rozwoju posługi słowa w Kościele krakowskim miał
najpierw uniwersytet praski, a następnie krakowski. Studiujący w Pradze duchowni stykali się
z żywą twórczością kaznodziejską w tym środowisku uniwersyteckim i przywozili zbiory
kazań tamtejszych autorów m. in. polskich profesorów: Mateusza z Krakowa i Macieja z
Legnicy626. Jadwiga Andegaweńska z Władysławem Jagiełłą sprowadzili na dwór królewski
wybitnych kaznodziejów czeskich z Pragi: Jana Sylwana z Pragi i Jana Štěknę627. Ten ostatni
należał do kręgu znakomitych kaznodziei Kaplicy Betlejemskiej w Pradze, o którym Jan Hus
powiedział, że był on jak: „tuba resonans predicator eximius”. Jan Štěkna głosił kazania nie
tylko na dworze, ale zapewne i w katedrze, pozostawiając po sobie kilka kolekcji kazań628.
Systematyczne kaznodziejstwo związane z odnowionym Uniwersytetem Krakowskim datuje
się od r. 1400.W ramach korporacji uniwersyteckiej profesorowie wygłaszali kazania i mowy
na Mszach św., pogrzebach profesorów, dobrodziejów oraz podczas uroczystości związanych
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Mateusza z Krakowa Opuscula theologica dotyczące spowiedzi i komunii, ed. W. Seńko, A.L. Szafrański,
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K. Ożóg, Uczeni w monarchii, s. 310-313; idem, Szczekna Jan, w: Polski słownik biograficzny (w druku); J.
Zathey, Hieronim Jan Silvanus z Pragi, w: Polski słownik biograficzny (dalej cyt.: PSB), IX (1960-1962), s. 507509; W.P. Hyland, John-Jerome of Prague: a Portrait a Fifteenth-Century Camaldolese, „American Benedictine
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z promocjami i wyborami rektora629. Również poza uniwersytetem profesorowie prowadzili
działalność kaznodziejską w wielu kościołach aglomeracji krakowskiej (także poza nią), gdzie
posiadali beneficja, np. w kolegiatach św. Floriana, św. Idziego, kościołach parafialnych św.
Anny, św. Mikołaja. Niektóre z tych prebend wiązały się z obowiązkiem głoszenia kazań, jak
altaria Wszystkich Świętych w katedrze wawelskiej, kościoły parafialne św. Mikołaja na
Wesołej, w Dzierążni i Luborzycy. W środowisku uniwersyteckim kopiowano liczne kolekcje
kazań potrzebne w posłudze słowa, które rozchodziły się po całej diecezji wśród
duchowieństwa parafialnego630.
Na synodach diecezjalnych, zwoływanych często w diecezji krakowskiej od końca
XIV wieku, były wygłaszane kazania przez doktorów teologii lub prawa kanonicznego,
mające za swój cel według Mateusza z Krakowa: „pouczenie zgromadzonych z całej
prowincji duchownych w dziedzinie doktryny, a przez nich i lud korygując i błędy popełnione
w przeszłości, przestrzegając przed przyszłymi i kierując uwagę ku temu co czynić obecnie
należy”631. W XV wieku archidiakon krakowski zobowiązany był do wygłaszania 6 kazań do
duchowieństwa po łacinie632. Z reguły tę prałaturę, połączoną z kompetencjami
jurysdykcyjnymi i wizytacyjnymi, już w poprzednich stuleciach obejmowali duchowni z
wykształceniem uniwersyteckim. W r. 1429 Marcin V na prośby króla Jagiełły postanowił, iż
archidiakonem w kapitule katedralnej krakowskiej może zostać tylko magister, licencjat,
bakałarz (formatus) teologii, albo prawa kanonicznego, albo prawa rzymskiego633. Stąd też
archidiakoni krakowscy posiadali należyte przygotowanie do formowania duchowieństwa
diecezjalnego poprzez kazania. Wygłaszali je m. in. w czasie uroczystości ku czci św.
Stanisława w maju i wrześniu, gdyż gromadziły one rzesze duchownych z Krakowa i diecezji.
Po niektórych archidiakonach zachowały się kazania, np. Piotrze Wolframie, Andrzeju z
Kokorzyna. Znanych jest obecnie 12 kazań synodalnych (diecezjalnych krakowskich i
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prowincjonalnych) Stanisława ze Skarbimierza. Można uznać tego wybitnego uczonego i
duchownego za stałego nieomal mówcę synodalnego634.
Dzięki uniwersytetowi zaistniały w Kościele krakowskim i polskim warunki do
rozwoju kaznodziejstwa i spełniania obowiązku głoszenia kazań w kościołach parafialnych.
Świadczy o tym statut biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca z r. 1420 regulujący tę
kwestię635.
W katedrze krakowskiej w XV w. nadal w dni stacyjne i niektóre święta kazania
wygłaszali dominikanie i franciszkanie. Dopiero biskup Jan Konarski w r. 1520 zwolnił ich z
tego obowiązku, którego początki sięgały XIII w.636 Po r. 1400 grono kaznodziejów
katedralnych poszerzyło się o profesorów uniwersytetu. Jeszcze przed fundacją stałej
predykatury w katedrze z upoważnienia biskupa głosili w niej kazania Stanisław ze
Skarbimierza i Paweł z Zatora. Ten ostatni czynił to przez 40 lat (zmarł 1463)637. Dnia 7
lutego 1454 r. biskup Zbigniew Oleśnicki wraz z kapitułą katedralną erygował stałą
predykaturę w katedrze wawelskiej, uposażając ją638. To beneficjum z prezenty uniwersytetu
mógł objąć doktor teologii lub prawa kanonicznego, albo co najmniej magister sztuk
wyzwolonych, biegle posługujący się językiem polskim. Do podstawowego zadania
duchownego na tym beneficjum należało głoszenie kazań po łacinie i po polsku we wszystkie
dni Wielkiego Postu, święta i niedziele dla ludu i zawsze, gdy będzie zachodziła ku temu
konieczność. Dla ułatwienia tej posługi biskup zalecił utworzenie biblioteki w katedrze dla
kaznodziei i spowiedników639. Spośród kaznodziejów katedralnych w XV wieku, po
wspomnianym wyżej Pawle z Zatora znamy: Stanisława z Kobylina, Macieja ze Służewca,
Jana Baruchowskiego, Jana ze Słupcy, Arnolfa z Mirzyńca i Macieja z Szydłowa, wszyscy
byli profesorami prawa kanonicznego lub teologii640.
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Troska biskupów krakowskich o swój Kościół
Kościół krakowski za życia błogosławionego Stanisława Kazimierczyka znamionuje
wielka żywotność. Na ten okres przypadają pontyfikaty dwóch wybitnych biskupów
Zbigniewa Oleśnickiego (1423-1455) i Tomasza Strzępińskiego (1455-1460). Starali się oni
zaradzać słabościom i bolączkom Kościoła krakowskiego związanym z kondycją ludzką, a
także ogólną sytuacją Kościoła powszechnego. Na plan pierwszy w tej sprawie wysuwa się
ustawodawstwo synodalne biskupów krakowskich.
Zbigniew Oleśnicki zwoływał synody diecezjalne, zachowały się statuty z lat 1436 i
1446641. Nie wiadomo czy na synodach zwołanych przez tego biskupa w styczniu 1432 i w
marcu 1443 r. zostały ogłoszone jakieś statuty, najpewniej nie, bo nie zachowały się po nich
ślady w późniejszym ustawodawstwie diecezji krakowskiej642. Oleśnicki dążył poprzez to
ustawodawstwo do ujednolicenia liturgii i odnowienia kultu patronów Królestwa Polskiego i
diecezji świętych Floriana, Wojciecha, Stanisława i Wacława. Szczególną wagę
przywiązywał do upowszechniania i rozwijania form kultu św. Stanisława643. W statucie z r.
1436 do grupy patronów Królestwa zaliczył Oleśnicki także świętych Cyryla i Metodego
apostolorum huius regni.644 Biskup w swym ustawodawstwie zajmował się stale aktualnym
problemem dyscypliny kościelnej oraz nabrzmiałą kwestią dziesięcin.
W drugiej połowie XV wieku biskupi krakowscy odbywali synody diecezjalne, choć
statutów zachowało się niewiele. Statuty biskupa Tomasza Strzępińskiego z r. 1459
odpowiadały na konkretne potrzeby swoich czasów. Strzępiński jako znakomity kanonista i
teolog sam przygotował statuty i ogłosił je na trwającym jeden dzień synodzie645. Regulowały
one stosunki duchowieństwa ze szlachtą (sprawa ekskomuniki za rabunki dóbr kościelnych i
łamanie immunitetów), zakazywały lichwy, dzierżawienia kościołów parafialnych i ich
dochodów, wprowadzały nowe święto Przemienienia Pańskiego i kult św. Wincentego
Ferrera z Walencji i św. Bernardyna ze Sieny. Nowością w dziejach Kościoła krakowskiego i
polskiego był statut zobowiązujący proboszczów do prowadzenia metryki chrztów. Ponadto
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biskup Strzępiński wymagał od kandydatów do święceń kapłańskich przynajmniej trzyletniej
nauki w szkołach kolegiackich bądź katedralnej646.
Biskup Zbigniew Oleśnicki kontynuował zabiegi swego poprzednika Wojciecha
Jastrzębca o dokończenie procesu kanonizacyjnego królowej Jadwigi najpierw na soborze w
Bazylei, a potem w Rzymie. Jednakże z listu Jana Długosza do kardynała z 1450 r. wynika, że
starania natrafiły na przeszkody trudne wówczas do pokonania647. W tym samym roku
Oleśnicki, królowa Zofia skierowali listy do papieża Mikołaja V z prośbą o kanonizację Jacka
Odrowąża. W tej sprawie działało w Rzymie również poselstwo dominikanów
krakowskich648. Biskup Oleśnicki promował kulty królowej Jadwigi, Jacka Odrowąża,
biskupa Prandoty, a w szczególny sposób troszczył się o kult świętych patronów Królestwa
Polskiego649.
Nurty ożywcze w Kościele krakowskim
Duchowe ożywienie w krakowskiej aglomeracji nastąpiło u schyłku XIV i XV w. w
wyniku

fundacji

klasztorów

karmelitów,

kanoników

regularnych

(laterańskich),

franciszkanów-obserwantów i paulinów. Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło
doprowadzili do założenia na przedmieściu Garbary klasztoru karmelitów trzewiczkowych w
latach 1395-1397650. Karmelici zaliczani do mendykantów zyskali szczególne względy dworu
królewskiego na przełomie XIV i XV wieku. Umiejętnie łączyli w środowiskach miejskich
pracę duszpasterską na wysokim poziomie z głęboką pobożnością maryjną651. Jadwiga i
Jagiełło nie zdecydowali się na wprowadzenie karmelitów w obręb jednego z miast
aglomeracji krakowskiej, lecz wybrali dynamicznie rozwijające się przedmieście Garbary,
gdzie do tej pory nie było ani jednego kościoła.
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Władysław Jagiełło sprowadził kanoników regularnych (laterańskich) z Kłodzka na
Kazimierz fundując 26 marca 1405 r. klasztor przy kościele Bożego Ciała, zaś biskup
krakowski Piotr Wysz potwierdził tę fundację 16 maja tr. przekazując im parafię652. Zamiar
fundacji klasztoru kanoników miał już Kazimierz Wielki, a potem dojrzewał on poprzez
kontakty Jadwigi Andegaweńskiej i Jagiełły z kanonikami kłodzkimi, które są poświadczone
w ostatniej dekadzie XIV w.653 U podstaw decyzji przekazania kościoła Bożego Ciała
kanonikom regularnym leżało pragnienie Jagiełły i biskupa Piotra Wysza podniesienia
poziomu obsługi duszpasterskiej największej parafii kazimierskiej654. Kłodzki klasztor, skąd
sprowadzono kanoników, był filią zreformowanego klasztoru kanonickiego w Roudnicy,
założonego w r. 1333. Popierani przez Karola IV (ufundował w Pradze w r. 1350 klasztor
kanoników regularnych) związali się mocno z praskim środowiskiem uniwersyteckim i
rodzącym się nurtem reformy Kościoła. W Roudnicy, Pradze i Kłodzku stworzyli oni
promieniujące ośrodki intelektualne, duchowe i artystyczne na wysokim poziomie, związane
z nurtami nowej pobożności655. Klasztor kanoników regularnych na Kazimierzu stanowił
jedno z ważniejszych środowisk poddanych oddziaływaniom czeskiej nowej pobożności.
Świadczą o tym używane traktaty w tym klasztorze, począwszy od r. 1426: Piotra Klareta
Collectio super Statuta Canonicorum Regularium i Formula Novitiorum autorstwa
franciszkanina Davida z Augsburga, którego pisma mistyczne cieszyły się popularnością
wśród niderlandzkich dewotów656. Ten drugi, przeznaczony dla nowicjuszy, ukazuje drogę
doskonalenia się w klasztorze poprzez całkowite oddanie się Bogu, naśladowanie Chrystusa,
modlitwę, walkę z wadami, zdobywanie cnót, przede wszystkim posłuszeństwa, pokory i
ubóstwa, życie sakramentalne, częstą spowiedź i Komunię św.657 Traktat Piotra Klareta o
charakterze bardziej doktrynalnym dotyczy również życia kanoników, ich duchowości i
pobożności. Autor kładł w nim nacisk na zagadnienie dyscypliny zakonnej wskazując, iż
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oboedientia, summa humulitas, paupertas spiritualis, imitatio et amicitia Christi mają
podstawowe znaczenie na drodze życia kanoników, podobnie jak lectio, meditatio, oratio,
manuum operatio et contemplatio. Ascezę podporządkował on doskonaleniu moralnemu, zaś
kontemplację harmonijnie wiązał z aktywnym apostolatem658.

Kanonicy z klasztoru

kazimierskiego pozostawali w ścisłych relacjach ze środowiskiem uniwersyteckim i
katedralnym. Wielu wybitnych profesorów filozofów, prawników i teologów) było
dobrodziejami klasztoru kazimierskiego, niektórzy przekazywali im swoje księgozbiory
wzbogacając bibliotekę klasztorną659. Poważnie oddziaływali na życie religijne mieszkańców
Kazimierza i całej aglomeracji.
Poruszenie religijne, wywołane w aglomeracji krakowskiej w r. 1453 kazaniami Jana
Kapistrana, doprowadziło do założenia klasztoru franciszkanów-obserwantów na Stradomiu.
Kapistran jeden z wybitnych przywódców nurtu obserwanckiego wśród franciszkanów, został
zaproszony do Krakowa przez króla Kazimierza Jagiellończyka i kardynała Zbigniewa
Oleśnickiego. W ciągu kilku zaledwie dni zdobył taką popularność, że Oleśnicki i król
zdecydowali się na wybudowanie drewnianego kościoła pod wezwaniem św. Bernardyna ze
Sieny i klasztoru na Stradomiu tuż pod wzgórzem wawelskim. Grunt pod kościół zakupił
kardynał od swego brata Jana Oleśnickiego. Miejsce zostało wybrane w sposób celowy,
bowiem bernardyni lokowali się na przedmieściach kierując swą misję do uboższej ludności.
Konsekracja kościoła nastąpiła już 8 września 1453 r., zaś powstały konwent liczył 16
zakonników z gwardianem Władysławem Thari z pochodzenia Węgrem660. W czasie pobytu
Jana Kapistrana w Krakowie do konwentu obserwantów wstąpiło około 130 osób, w znacznej
mierze ze środowiska uniwersyteckiego. Klasztor krakowski zasilił swymi braćmi 20 fundacji
bernardyńskich powstałych do r. 1499 i był centrum ruchu obserwanckiego w Polsce661. Na
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gruncie tego ożywienia religijnego zrodziły się w Krakowie jeszcze trzy wspólnoty żeńskie
bernardyńskie, istniejące w oparciu o regułę Trzeciego Zakonu św. Franciszka662.
Franciszkanie-obserwanci reprezentowali atrakcyjną duchowość i prowadzili niezwykle
aktywne duszpasterstwo skierowane do szerokich grup społecznych zamieszkujących
aglomerację krakowską,

przedmieścia oraz okoliczne wsie. Posługiwali się kazaniami i

pieśniami w języku polskim, rozmaitymi paraliturgicznymi nabożeństwami, inscenizacjami i
obrazami, aby dotrzeć z przekazem ewangelicznym do niewykształconej ludności663.
Ostatnią ważną fundacją w aglomeracji krakowskiej u schyłku wieków średnich stał
się klasztor paulinów na Skałce. Jan Długosz, wielki czciciel św. Stanisława, nie mógł się
pogodzić z upadkiem kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Stanisława,
stanowiącego niezwykle ważne miejsce kultu biskupa męczennika. Na przyszłych kustoszów
sanktuarium św. Stanisława historyk wybrał zakon kanoniczy o tradycjach pustelniczych,
żyjący według reguły św. Augustyna, tj. paulinów (Ordo Fratrum S. Pauli Primi Eremitae). Po
pokonaniu wielu trudności Długosz, przy pomocy Kazimierza Jagielończyka i Spytka z
Melsztyna, zdołał uposażyć klasztor paulinów w r. 1472 i doprowadzić fundację do
pomyślnego zakończenia664. Konwent został sprowadzony z klasztoru jasnogórskiego, a jego
pierwszym przeorem został Jakub z Bogumiłowic, prowincjał paulinów w Polsce. Paulini
przejęli parafię i troskę o kult św. Stanisława. Paulini spełnili pokładane w nich nadzieje,
gdyż zdołali ożywić kult św. Stanisława i jego sanktuarium na Skałce665.
Natomiast wieloletnie zabiegi Jana Długosza o fundację klasztoru kartuzów na
Kazimierzu i w najbliższej okolicy aglomeracji krakowskiej, m. in. na Bielanach i Prądniku
Białym,

zakończyły

się

niepowodzeniem.

Kartuzi

fascynowali

Długosza

i

jego

współczesnych swą elitarną duchowością i nieskażonym schizmami życiem mniszym666.
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Tego ożywczego nurtu życia duchowego nie udało się zaszczepić w Krakowie, z poważną
stratą dla lokalnego Kościoła.
Felix saeculum - święci krakowscy XV wieku
Swą wielkość Kościół krakowski zawdzięczał tym wszystkim, którzy życiem swoim
świadczyli o wierności Bogu i Jego Ewangelii. Z tego względu schyłek średniowiecza
zasługuje na szczególną uwagę i jest wielką epoką w duchowych dziejach Krakowa. Należy
tu wspomnieć o królowej Jadwidze Andegaweńskiej, królewiczu Kazimierzu Jagiellończyku,
Janie z Kęt, Szymonie z Lipnicy, Stanisławie z Kazimierza, Izajaszu Bonerze, Michale
Giedroyciu, Świętosławie Milczącym. Wszyscy po śmierci cieszyli się i nadal się cieszą
żywym kultem667.
Krakowskie środowisko zaowocowało świętymi w sposób szczególny w XV stuleciu.
Pierwszym w szeregu tych wybitnych postaci był Jan z Kęt żyjący w latach 1390-1473668. Od
młodości związał się z Uniwersytetem Krakowski, gdzie wpisał się na wydział artium w r.
1413 i podjął studia pod kierunkiem Benedykta Hessego. Zdobył najpierw stopień magistra
sztuk wyzwolonych (1418), a następnie po kilkuletniej przerwie od r. 1429, jako członek
Kolegium Większego prowadził wykłady ze sztuk i kilkakrotnie pełnił funkcję dziekana tego
fakultetu. Równocześnie kontynuował studia na wydziale teologicznym osiągając doktorat w
r. 1443. Odtąd do końca życia oddawał się działalności profesorskiej na wydziale teologii.
Oryginalna twórczość naukowa Jana z Kęt pozostaje jeszcze nieznana, ale pozostawił on po
sobie 30 przepisanych własnoręcznie kodeksów z dziełami patrystycznymi i teologicznymi,
które ukazują jego erudycję oraz zainteresowania intelektualne. Wnikliwie śledził rodzące się
nowe poglądy w teologii związane z reformą Kościoła (husytyzm i koncyliaryzm). Był
pracowitym uczonym o głębokiej wierze, niezwykle wrażliwym na potrzeby drugiego
człowieka, o obliczu pełnym dobroci względem wszystkich członków społeczności
uniwersyteckiej. Zmarł w powszechnej opinii świętości i zaraz jego grób w kościele św. Anny
został

otoczony

kultem

przez

profesorów,

studentów
669

(beatyfikowany w r. 1680, a kanonizowany w r. 1767)

667

i

mieszczan

krakowskich

.

Felix saeculum Cracoviae - krakowscy święci XV wieku. Materiały sesji naukowej. Kraków, 24 kwietnia
1997, red. K. Panuś, K.R. Prokop, Kraków 1998.
668
J. Swastek, Jan Kanty, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, szp. 793-795.
669
R.M. Zawadzki, Spuścizna rękopiśmienna świętego Jana Kantego. Studium kodykologiczne, Kraków 1995;
idem, Mistrz Jan z Kęt i „szczęśliwy wiek Krakowa”, w: Felix saeculum Cracoviae, s. 53-70; M. Rechowicz, J.
Swastek, Jan z Kęt, w: Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny, red. A. Witkowska, Poznań 1999, s. 292-306.

176

Klasztory krakowskie wydały następnych świętych. Izajasz Boner pochodzący z
krakowskiej rodziny mieszczańskiej urodził się około 1400 r. i wstąpił do klasztoru austianów
św. Katarzyny na Kazimierzu przed r. 1419. Najpierw studiował w Padwie, a potem od r.
1443 w Uniwersytecie Krakowskim, gdzie osiągnął w latach 1447-1448 doktorat teologii i
wykładał ją do swej śmierci w r. 1471. Dorobek naukowy Izajasza nie jest znany. W
klasztorze św. Katarzyny wyróżniał się ascetyczną pobożnością, pokorą i otwartością na
bliźnich. Zaraz po śmierci w klasztorze augustiańskim w kaplicy św. Doroty, gdzie go
pochowano powstało miejsce kultu i pielgrzymek670. Proces beatyfikacyjny jest w toku.
Michał Giedroyć wywodzący się z litewskiego rodu bojarskiego, urodzony zapewne
przed połową XV wieku. W r. 1461 wpisał się na Uniwersytet Krakowski i po 4 latach zdobył
bakalaureat artium. Po czym wstąpił do klasztoru marków w Krakowie, który był żywym
ośrodkiem duszpasterskim i misjonarskim od początku XV wieku. Został w nim
zakrystianinem i z wielką pokorą pełnił tę służbę. W szczególny sposób oddawał cześć
Ukrzyżowanemu i skutecznie modlił się za współbraci i wielu wiernych, którzy go o to
prosili, wypraszając im liczne łaski u Zbawiciela. Zmarł in odore sanctitatis w r. 1485, a w
kościele św. Marka rozpoczął się jego kult o charakterze lokalnym671.
W klasztorze kanoników regularnych Bożego Ciała na Kazimierzu świątobliwe życie
prowadził Stanisław, pochodzący z Scholtisów, mieszczańskiej rodziny kazimierskiej.
Urodzony w r. 1433 studiował w Uniwersytecie Krakowskim uzyskując bakalaureat sztuk
wyzwolonych w 1461 r. Do wspomnianego klasztoru, wówczas ważnego ośrodka
intelektualnego

i

duszpasterskiego

wstąpił

w

r.

1456.

Stanisław

zajmował

się

kaznodziejstwem w kościele parafialnym Bożego Ciała oraz duszpasterstwem, a ponadto
nauczał w szkole konwentualnej i pełnił kilka funkcji w klasztorze. W jego osobistym życiu
duchowym na plan pierwszy wysuwało się nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, Męki
Pańskiej i św. Stanisława. Zmarł w r. 1489 otoczony zaraz po śmierci kultem przez
mieszkańców Kazimierza trwającym do dnia dzisiejszego (beatyfikowany przez Jana Pawła II
w r. 1993 r., zaś jego kanonizacja nastąpi 17 października 2010 r.)672.
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Szymon z Lipnicy (małego miasteczka koło Bochni), urodzony około 1438 r.,
podobnie jak wielu wyżej wspomnianych świętych rozpoczął swą drogę w dojrzałe życie od
studiów w Uniwersytecie Krakowskim w r. 1454. Po zdobyciu bakalaureatu sztuk
wyzwolonych w r. 1457, wraz z dziesięcioma innymi bakałarzami tej wszechnicy wstąpił do
klasztoru bernardynów w Krakowie na fali przebudzenia związanego z działalnością Jana
Kapistrana i pierwszych obserwantów. W zakonie prowadził intensywną działalność, bowiem
wkrótce po święceniach kapłańskich został gwardianem klasztoru w Tarnowie w r. 1465, a
potem kaznodzieją na Stradomiu w Krakowie, delegatem na kapitułę generalną obserwantów
w r. 1478 i komisarzem prowincji. Przede wszystkim jednak uprawiał kaznodziejstwo w
duchu Jana Kapistrana. Zmarł w czasie zarazy w Krakowie w r. 1482, zaś jego intensywny
kult w klasztorze stradomskim doprowadził w r. 1683 do beatyfikacji, a w 2007 r. do
kanonizacji)673.
Niewiele wiadomo o świątobliwym Świętosławie Milczącym, mansjonarzu i
spowiedniku z kościoła Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, zmarłym w r. 1489.
Pochodził on prawdopodobnie z rodziny mieszczańskiej ze Sławkowa, nie wiadomo gdzie
zyskał wykształcenie, ale całe życie interesował się książką i posiadał znaczny księgozbiór
złożony z inkunabułów z dziełami o treści teologicznej, ascetycznej, hagiograficznej,
biblistycznej i encyklopedycznej. Był wielkim miłośnikiem książek, z których część ocalała z
osobistymi notami Świętosława, bowiem przekazał je w darze kilku krakowskim bibliotekom
klasztornym (dominikanom, franciszkanom, paulinom i karmelitom), kapitule katedralnej na
Wawelu, parafii mariackiej i uniwersytetowi. Najwięcej inkunabułów otrzymali karmelici
oraz uniwersytet. Jego ciche życie, zainteresowanie książką, żarliwa pobożność nosi
znamiona devotio moderna. Bezpośrednim tego świadectwem pozostaje Speculum aureum
Hendrika Herpa w jego bibliotece. Świętosław posługiwał przy kościele Mariackim,
zamieszkując w domu bogatego, wpływowego i pobożnego patrycjusza Piotra Salomona
herbu Łabędź, który podzielał jego zainteresowania książką oraz życiem duchowym674.
W końcu wspomnieć należy o Kazimierzu królewiczu (1458-1484), który odebrał
edukację intelektualną i wychowanie w środowisku dworu krakowskiego, a jego formacja
673
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duchowa w znacznej mierze ukształtowała się pod wpływem duchownych krakowskich,
przede wszystkim Jana Długosza. W pobożności dworu jagiellońskiego pierwszorzędne
miejsce zajmował kult Eucharystii, Krzyża Świętego, Męki Pańskiej, Matki Bożej i patronów
Polski, głównie św. Stanisława. W r. 1472 cała rodzina królewska została przyjęta do
konfraternii paulinów na Jasnej Górze. Śmierć królewicza w Wilnie w 1484 r. i jego
pochówek w tamtejszej katedrze sprawiły, że kult rozwinął się szeroko na Litwie, a w
mniejszym stopniu w Koronie. Katedra wileńska stała się jego głównym centrum675.
Należałoby odkryć jeszcze wiele postaci ze środowiska uniwersyteckiego, których
życie było naznaczone głęboką wiarą i wiernością Bogu oraz Kościołowi. Można tu wymienić
Jana Isnera, Stanisława ze Skarbimierza, Jakuba z Paradyża, Tomasza Strzępińskiego, Jana
Elgota, Jana Długosza, czy Pawła z Zatora. Przytoczony powyżej fragment z kazania
anniwersarzowego ku czci królowej Jadwigi podkreślał, że uniwersytet wydał wielu świętych.
Kaznodzieja wyrażał tym samym rozpowszechnione przekonanie, że wśród mistrzów byli
ludzie wielkiego ducha i mądrości, których pobożność i czyny miłości były znane i
podziwiane w społeczności miejskiej Krakowa. Kilku z nich żyło i zmarło in odore
sanctitatis, przede wszystkim wspomniani wyżej doktorzy teologii: Jan z Kęt i Izajasz Boner.
Z uniwersytetem byli jakiś czas związani: Szymon z Lipnicy, Stanisław z Kazimierza, Michał
Giedroyć i Świętosław Milczący. Ich świętość dojrzewała już poza korporacją mistrzów i
studentów, ale byli z nią w bliskich relacjach intelektualnych i duchowych. W ich kręgu
rozwijała się niewątpliwie mistyka afektywna, choć nie pozostawili po sobie dzieł
mistycznych676. Pobożność i duchowość krakowskich świętych była zróżnicowana w
zależności od środowisk, w których żyli na co dzień i zdobywali świętość. Jednakże ich
wspólną cechą była głęboka wiara oparta na solidnym fundamencie biblijnym, stale
wzmacniana gorliwą modlitwą, rozważaniami, kontemplacją oraz lekturą. Takie skupisko
mężów Bożych w krakowskiej aglomeracji należało do wyjątkowych, zaś ich modlitwa,
posługa kaznodziejska, duszpasterska, mądrość duchowa oddziaływała na życie wewnętrzne,
postawy moralne i całą kulturę religijną kleru i laików. Promieniowali swą wiarą, miłością,
roztropnością i dobrocią oraz prostotą na wielu ludzi, ukazując im zarazem, że świętość jest
możliwa do osiągnięcia przez każdego chrześcijanina, także świeckiego uwikłanego w
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codzienne sprawy tego świata. Takiego duchowego potencjału zaznał Kraków ponownie
dopiero w II połowie XIX w.
Pobożność wiernych i loca sacra w Krakowie
Kościół krakowski był otwarty na różne nurty duchowości. Elitarny charakter miała
recepcja elementów nowej pobożności, którą odróżniam od klasycznej „devotio moderna”677.
W końcu lat siedemdziesiątych XV w. dotarło tu De imitatione Christi, najbardziej
charakterystyczne dzieło nurtu devotionis modernae (przypisywane Tomaszowi a Kempis,
choć nie jego autorstwa678). Dzieło to skopiował w r. 1479 dla Arnulfa z Mierzyńca, profesora
teologii uniwersytetu w Krakowie, Klemens z Imbramowic679. Nurt odnowy wewnętrznej jest
zauważalny w środowisku wszechnicy krakowskiej, co znalazło wyraz w umiarkowanym
stanowisku uczonych w dyskutowanej sprawie częstej komunii św. laików680. Rozwijająca się
dynamicznie

w

późnośredniowiecznej

duchowości

polskiej

pobożność

pasyjna,

eucharystyczna i maryjna w kręgu mistrzów uniwersytetu oraz lektorów mendykanckich
ulegała wyraźnemu pogłębieniu i refleksji, czego ślady są widoczne m. in. w
kaznodziejstwie681.
Późnośredniowieczna pobożność szerokich rzesz wiernych w krakowskiej aglomeracji
miała zróżnicowany charakter. Obok widocznych w niej elementów nastawionych na
poszukiwanie cudowności, związanych z niepogłębioną wiarą co do świętych, relikwii,
odpustów, pielgrzymek itd., można również zauważyć dużo ważnych obszarów wiary
ukierunkowanej chrystocentrycznie, zakorzenionej biblijnie i opartej na solidnej podstawie
moralnej i cnotach682. Najwięcej elementów zdrowej pobożności odwołującej się do Bożego
miłosierdzia i łaski, skupiającej się na tajemnicy Odkupienia a nie tylko na surowym sądzie,
widocznych jest w pieśniach i sztukach plastycznych. Wyrażały one zarówno treści
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zaczerpnięte z Biblii, jak i z apokryfów oraz legend, niemniej jednak koncentrowały na całej
historii zbawienia z pierwszorzędną rolą Trójcy Świętej. Wiele tych pieśni w języku polskim
śpiewano w kościołach krakowskich, a niektóre prawdopodobnie zrodziły się w Krakowie683.
Pogłębieniu pobożności sprzyjało rozwijające się szkolnictwo z wszechnicą krakowską na
czele, gdyż wykształceni zyskiwali dostęp do książki religijnej i Biblii oraz możność
formowania swej duchowości. Ponadto rozszerzające zasięg oddziaływania kaznodziejstwo
uprawiane przez mendykantów (dominikanów, franciszkanów, augustianów, karmelitów i
bernardynów) oraz kanoników regularnych i duchownych diecezjalnych, wykształconych w
Uniwersytecie Krakowskim, sprzyjało upowszechnianiu wzorców pobożności pogłębionej684.
W pobożności rzesz wiernych istotne znaczenie miały pielgrzymki do miejsc
uznawanych za święte z rozlicznych powodów. U schyłku średniowiecza w aglomeracji
krakowskiej funkcjonowały następujące loca sacra - ośrodki pielgrzymkowe: katedra
wawelska z relikwiami św. Stanisława, kościół św. Michała na Skałce – miejsce męczeństwa
św. Stanisława, kolegiata św. Floriana na Kleparzu z relikwiami patrona oraz kościoły
klasztorne dominikanów Świętej Trójcy z kultem Jacka Odrowąża i Wita oraz franciszkanów
św. Franciszka z kultem Salomei685. W XV wieku rodzą się nowe kulty pątnicze w
aglomeracji krakowskiej. W samej katedrze po śmierci królowej Jadwigi Andegaweńskiej
rozwijał się jej kult w XV wieku wspierany przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, a także
przez dwór monarszy. Został wskrzeszony w II połowie XV wieku kult biskupa Prandoty
Odrowąża, co poświadczają spisywane miracula z lat 1454-1465. W tym samym czasie
szczególnego znaczenia nabierają kulty związane ze świątobliwymi mężami krakowskimi,
powszechnie znanymi w mieście, zmarłymi in odore sanctitatis: Izajaszem Bonerem (1471),
Janem z Kęt (1473), Szymonem z Lipnicy (1482), Michałem Giedroyciem (1485),
Stanisławem Kazimierczykiem (1489) i Świętosławem Milczącym (1489). Kościoły z ich
grobami stały się miejscem licznych pielgrzymek oraz widocznych łask zyskiwanych przez
pątników686. Rzecz znamienna, poza kościołem św. Anny i katedrą nowe kulty skupiły się w
kościołach klasztornych: św. Katarzyny (augustianie), Bożego Ciała (kanonicy regularni), św.
Bernardyna (bernardyni), św. Marka (markowie). Ponadto paulini otrzymawszy kościół
skałeczny za sprawą Jana Długosza zdołali uczynić z niego żywe centrum pielgrzymkowe.
Loca sacra rodziły się w Krakowie nie tylko w związku z kultem świętych. Karmelici zdołali
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wykreować w XV wieku kult obrazu Matki Bożej, podobnie jak augustianie i kanonicy
regularni na Kazimierzu687.
Kościół w służbie monarchii
Kościół krakowski służył monarchii jagiellońskiej nie tylko w osobach najbardziej
zaangażowanych politycznie biskupów, członków rady królewskiej, niekiedy wysokich
urzędników kancelarii, ale także poprzez znacznie szerszą grupę prałatów i kanoników
kapituły katedralnej i kapituł kolegiackich. Już Piastowie w dość dużym zakresie angażowali
te środowiska duchowieństwa diecezjalnego w służbę monarchii. Zasadniczo cały aparat
kancelarii królewskiej oparty był na wykształconych duchownych, a także w pewnej części
również dyplomacja. Beneficja w kapitule katedralnej i kapitułach kolegiackich traktowane
były jako forma wynagrodzenia za pracę w kancelarii i dyplomacji, co dobitnie ukazują
współczesne badania historyków688. Duża ilość tych prebend w Krakowie oraz bliskość
dworu królewskiego sprzyjały dodatkowo tej praktyce. Dla przykładu ze 114 prałatów i
kanoników kapituły katedralnej w latach 1423-1462 w służbie państwowej było
zaangażowanych 45689. W szczególny sposób Kościół krakowski przez swych wybitnych
przedstawicieli udzielał się w sprawach polsko-krzyżackich. Chodzi tu zarówno o procesy
toczone przed Zygmuntem Luksemburskim, Stolicą Apostolską, bezpośrednie rokowania
dyplomatyczne obu stron, jak i wystąpienia soborowe w Konstancji, Bazylei, a także
przygotowanie całego arsenału argumentów prawnych i ideowych za odzyskaniem
utraconych terytoriów. Wypada w tym miejscu wymienić takich duchownych jak: Paweł
Włodkowic, Stanisław ze Skarbimierza, Piotr Wolfram, Jan Długosz, Jan Dąbrówka, Tomasz
Strzępiński, Jakub z Sienna, Mikołaj Lasocki, Jakub z Szadka. Wielu duchownych
krakowskich powiązanych z uniwersytetem i Zbigniewem Oleśnickim podejmowało z
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inspiracji Jagiełły dyskusje i rozmowy z husytami celem doprowadzenia ich z powrotem na
łono Kościoła690.
Trudne sprawy Kościoła krakowskiego (schizma bazylejska i konflikty z monarchą)
Po rozłamie w Kościele Rzymskim, wynikającym ze schizmy bazylejskiej (po
wyborze Feliksa V na papieża 5 listopada 1439 r.), biskup Oleśnicki stanął przed ważną
decyzją, po czyjej stronie się opowiedzieć. Papież Eugeniusz IV na konsystorzu w dniu 18
grudnia 1439 r. kreował Zbigniewa Oleśnickiego kardynałem prezbiterem tytułu św.
Pryski691. Jednak biskup krakowski nie przyjął wtedy kapelusza kardynalskiego. Natomiast
opowiedział się za soborem bazylejskim oraz uznał u schyłku 1441 r. Feliksa V za papieża i
został przezeń mianowany kardynałem prezbiterem tytułu św. Anastazji. W jego imieniu
obediencję papieżowi soborowemu złożył Jan Elgot692. Uniwersytet Krakowski zajął podobne
stanowisko. Wówczas to jesienią 1440 r. czterech profesorów wszechnicy (Benedykt Hesse,
Wawrzyniec z Raciborza, Jakub z Paradyża i Jan Elgot) opracowało traktaty o zwierzchniej
władzy soboru nad Kościołem i legalności wyboru Feliksa V. Na ich bazie Tomasz
Strzępiński zredagował traktat (Determinatio Basiliensis) o najwyższej władzy soboru w
Kościele powszechnym693. W r. 1441 został on przedstawiony w Bazylei, gdzie spotkał się z
uznaniem i został przyjęty jako oficjalna wykładnia stanowiska soboru w tej kwestii. Na
forum soborowym został zaprezentowany również Tractatus brevior Benedykta Hessego,
zawierający wykład umiarkowanego koncyliaryzmu694. Uniwersytet Krakowski stał się
ważnym centrum myśli koncyliarystycznej. Do końca pozostał wierny soborowi
bazylejskiemu i dopiero 3 lipca 1449 r., już po tym jak papież soborowy zrezygnował z
godności a sobór się rozwiązał, uznał Mikołaja V695. Zbigniew Oleśnicki porzucił Feliksa V w
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połowie 1447 r. i złożył obediencję Mikołajowi V, a następnie rozpoczął starania w Rzymie o
potwierdzenia kardynalatu tytułu św. Pryski z nominacji Eugeniusza IV, co udało mu się
uzyskać w 1449 r.696
W trudnej sytuacji znalazł się Kościół krakowski po śmierci biskupa Tomasza
Strzępińskiego, gdy kapituła katedralna dokonała 8 grudnia 1460 r. elekcji na biskupstwo
Jana Lutkowica z Brzezia, podkanclerzego Królestwa, nie licząc się z prośbą króla
Kazimierza Jagiellończyka, aby biskupem został wybrany Jan Gruszczyński, biskup
włocławski, kanclerz koronny od r. 1455. Ta samodzielna decyzja kapituły wywołała
gwałtowną reakcję króla i pod jego naciskiem Jan Lutkowic zrezygnował z godności na rzecz
Jana Gruszczyńskiego. Tymczasem papież Pius II udzielił 24 listopada 1460 r. prowizji na
biskupstwo krakowskie Jakubowi z Sienna, bratankowi zmarłego kardynała Oleśnickiego, a
kapituła opowiedziała się za nim. Wsparli go także panowie małopolscy697. Wobec usilnych
próśb kapituły i panów małopolskich Kazimierz Jagiellończyk pozostał jednak nieugięty i
żądał wyboru Gruszczyńskiego na biskupa, czego prałaci i kanonicy nie chcieli dokonać.
Wówczas Jakub z Sienna i niektórzy jego zwolennicy (Paweł z Głowni, dziekan katedralny
oraz bracia Długoszowie) zostali skazani na banicję, zaś z drugiej strony papież bullą z 2
czerwca 1461 r. nakazał pod groźbą klątwy uznać Jakuba i wezwał Jana Tęczyńskiego,
kasztelana krakowskiego oraz Jana Melsztyńskiego do wprowadzenia go na stolicę biskupią.
W tym samym czasie, bo 31 maja Jakub przyjął sakrę biskupią na zamku w Pińczowie z rąk
trzech franciszkanów: Jerzego, biskupa laodycejskiego sufragana krakowskiego, Jana,
biskupa natureńskiego, sufragana gnieźnieńskiego i Jana, biskupa gardeńskiego, sufragana
wrocławskiego. Z rozkazu monarszego zostały zajęte dobra wspomnianych wyżej stronników
i jego krewniaków w kapitule (Dziersława Krzyżanowskiego i Dymitra z Sienna), ponadto
ludzie królewscy przejęli zamki biskupie698. Doszło do zaostrzenia sytuacji w chwili, gdy król
wyruszał na wyprawę pruską. Ponadto 16 lipca tr. w Krakowie zginął w tumulcie Andrzej
Tęczyński, co zaogniło napięcie w Małopolsce. Brat zabitego Jan Tęczyński, kasztelan
krakowski został odciągnięty przez wydarzenia od popierania Jakuba z Sienna, który
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osamotniony schronił się ze swymi stronnikami w Melsztynie699. Dyplomaci Kazimierza
Jagiellończyka starali się w oczach Piusa II zdyskredytować Jakuba z Sienna, dlatego papież
odebrał Jakubowi zarząd biskupstwem krakowskim, a całą sprawę miał rozstrzygnąć na
miejscu legat papieski Hieronim Lando, arcybiskup Krety. Na zjeździe w Piotrkowie w
styczniu 1463 r. spór został zakończony. Jakub ukorzył się przed królem i zrzekł się
biskupstwa krakowskiego, a objął je Gruszczyński w marcu tr. Co prawda Pius II przyznał
Jakubowi wysokie odszkodowanie z dóbr stołowych biskupstwa krakowskiego, ale na to się
nie zgodził ani Jan Gruszczyński, ani kapituła. Natomiast Jan Lutkowic z Brzezia uzyskał
prowizję na biskupstwo włocławskie bullą z 6 czerwca 1463 r.700 Przy ponownym
przesunięciu na godnościach kościelnych w metropolii gnieźnieńskiej po śmierci arcybiskupa
Jana Sprowskiego w r. 1464, Jan Gruszczyński został przesunięty do Gniezna po wyborze
kapitulnym z 3 lipca 1464 r. (bulla translacyjna Pawła II z 19 października 1464 r.), zaś Jan
Lutkowic do Krakowa. Natomiast Jakub z Sienna z woli królewskiej dostał biskupstwo
włocławskie w marcu 1465 r.701
Monarcha podporządkowywał swej władzy Kościół krakowski, o czym świadczą
następne elekcje kapituły katedralnej, które były zgodne z życzeniami królewskimi (Jana
Rzeszowskiego w 1471 r. i Fryderyka Jagiellończyka w 1488 r.)702.
Kościół krakowski wobec niezrealizowanej reformy przez sobory dotknięty był
rozmaitymi słabościami, jak cały Kościół Rzymski. Monarchizm papieski, fiskalizm, system
ekspektatyw, rezerwacji i prowizji papieskich na beneficja, ich nadmierna kumulacja, miały
coraz większy wpływ monarchii na sprawę obsady kluczowych godności kościelnych,
nadużycia związane z odpustami, słabe wykształcenie, a i niekiedy morale części
duchowieństwa i kiepsko prowadzona przezeń praca duszpasterska, osłabienie dyscypliny i
ducha pobożności w niektórych klasztorach, powierzchowna i zdeformowana pobożność
pewnej części wierzących, to tylko wybrane problemy, z którymi nie mógł się wówczas
699
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uporać Kościół krakowski. Te trudne obszary rzeczywistości późnośredniowiecznej czekały
na podjęcie zdecydowanych kroków naprawczych i reformatorskich.
Podsumowanie
Kościół krakowski u schyłku średniowiecza był żywym i owocującym świętymi, a
także rozległą i coraz bardziej pogłębioną pracą duszpasterską duchowieństwa diecezjalnego i
zakonnego. Wraz z dużym, twórczym środowiskiem uniwersyteckim o randze europejskiej,
uczestniczył w tworzeniu fenomenu monarchii jagiellońskiej, jej wewnętrznego ustroju,
kultury duchowej, umysłowej, artystycznej i materialnej.

Streszczenie
W niniejszym artykule została zaprezentowana panorama dziejów Kościoła
Krakowskiego w XV w. Pod pojęciem „Kościół krakowski” autor rozumie struktury i
wspólnoty kościelne na terenie krakowskiej aglomeracji. Późnośredniowieczny Kraków
spełniał w Królestwie Polskim rolę najważniejszego ośrodka politycznego, kościelnego,
intelektualnego, gospodarczego oraz miejskiego. Krakowska aglomeracja obejmowała
wówczas trzy miasta: Kraków, Kazimierz, Kleparz oraz przedmieścia Stradom, Garbary,
Zwierzyniec i Wesoła. W drugiej połowie XV w. aglomerację zamieszkiwało ponad 20
tysięcy ludzi i funkcjonowało w niej największe w Królestwie Polskim środowisko
duchowieństwa świeckiego i zakonnego (12 parafii, 17 klasztorów, 42 kościoły i kaplice).
Kraków był również znaczącym ośrodkiem szkolnictwa kościelnego, bowiem istniały w nim
szkoły: katedralna, kolegiackie, parafialne i klasztorne, a od 1400 r. uniwersytet złożony z
czterech wydziałów (artium, prawa kanonicznego, medycyny i teologii) o szerokim
oddziaływaniu międzynarodowym. Stanowił on centrum formacyjne dla duchowieństwa i
przyczynił się do podniesienia jego poziomu intelektualnego i duchowego. Wielką rolę w
pogłębieniu pracy duszpasterskiej w Kościele krakowskim odegrali profesorowie
uniwersytetu, podejmujący zagadnienia pastoralne. Uniwersytet przyczynił się także do
dynamicznego rozwoju kaznodziejstwa nie tylko w Krakowie, ale w całym Królestwie
Polskim. Nowy rozmach Kościołowi krakowskiemu u schyłku XIV w. nadała para królewska,
św. Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło z gronem wybitnych duchownych,
skupionych wokół dworu krakowskiego, którzy przeniknięci byli duchem reformy Kościoła,
przywrócenia mu jedności, podmiotowości wspólnotom lokalnym. Biskupi krakowscy w XV
w., a szczególnie Zbigniew Oleśnicki (1423-1455) i Tomasz Strzępiński (1455-1460),
troszczyli się o swój Kościół zwołując synody i poprzez ustawodawstwo starając się zaradzić
różnym jego niedomogom. Duchowe wzmocnienie Kościoła w krakowskiej aglomeracji
nastąpiło w XV stuleciu w wyniku fundacji kilku klasztorów, przede wszystkim karmelitów
na przedmieściu Garbary (1395-1397), kanoników regularnych na Kazimierzu (1405),
franciszkanów-obserwantów na Stradomiu (1453) i paulinów na Skałce (1472). Kościół
krakowski wydał w tym okresie kilku świętych i błogosławionych. Obok Stanisława
Kazimierczyka byli to: Jan z Kęt (1390-1473), Izajasz Boner (1400-1471), Szymon z Lipnicy
(1438-1482), Michał Giedroyć (zm. 1485) i Świętosław Milczący (zm. 1489) oraz królewicz
Kazimierz Jagiellończyk (1458-1484). Modlitwa tych świętych i błogosławionych oraz ich
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posługa kaznodziejska, duszpasterska, mądrość duchowa oddziaływały na życie wewnętrzne,
postawy moralne i całą kulturę religijną kleru i laików. Promieniowali swą wiarą, miłością,
roztropnością i dobrocią oraz prostotą na wielu ludzi, ukazując im zarazem, że świętość jest
możliwa do osiągnięcia przez każdego chrześcijanina. Ich groby w kościołach: św. Anny, św.
Katarzyny, św. Bernardyna, św. Marka i Mariackim stały się miejscem licznych pielgrzymek
oraz łask zyskiwanych przez pątników i stały się ośrodkami żywego kultu obok starych loca
sacra, tj. katedry wawelskiej oraz kościołów Św. Trójcy, św. Floriana, św. Michała i św.
Franciszka. Wielu wybitnych duchownych krakowskich służyło Królestwu Polskiemu w
kancelarii monarszej i dyplomacji w Rzymie oraz na soborach w Konstancji, Pawii-Sienie i
Bazylei. W okresie schizmy bazylejskiej biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki wraz z
uniwersytetem i kapitułą opowiedział się w r. 1441 po stronie Feliksa V i pozostał w tej
obediencji do r. 1447. Jagiellonowie skutecznie dążyli do podporządkowania sobie Kościoła
krakowskiego w zakresie obsady biskupstwa, co spowodowało w latach 1460-1463 wielki
konflikt króla Kazimierza Jagiellończyka z częścią kapituły katedralnej krakowskiej oraz
Stolicą Apostolską. Monarcha osiągnął swój cel osiągnął i decydował później o nominacjach
na to biskupstwo. Słabości Kościoła krakowskiego wynikały z niezrealizowanej w XV w.
reformy w całym Kościele Rzymskim. Jednakże w dobie błogosławionego Stanisława
Kazimierczyka przeżywał on okres swej świetności duchowej i uczestniczył w tworzeniu
fenomenu monarchii jagiellońskiej.
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Ks. Waldemar Graczyk

ZAKON KANONIKÓW REGULARNYCH LATERAŃSKICH W POLSCE W XV WIEKU

Zmiany jakie zachodziły w Kościele w XIV wieku (niewola awiniońska, wielka
schizma) miały znaczący wpływ na osłabienie religijności społeczeństwa w tym również na
rozluźnienie dyscypliny zakonnej. Na tym tle szeroko rozumianej krytyki Kościoła jako
instytucji zrodził się choćby w Czechach husytyzm, gdzie niezadowolenie w stosunku do
papiestwa, schizmy zachodniej, stylu życia duchowieństwa oraz dominacji niemieckiej w
życiu kościelnym i państwowym budziło powszechną krytykę tych instytucji. Stąd też żądania
postulujące konieczność przeprowadzenia reform w państwie i Kościele, znajdowały wielu
zwolenników. Trudności wewnątrz organizacyjne nie ominęły również zakonu kanoników
regularnych.
Na rozkład organizmu zakonnego kanonicy zareagowali żywo dopiero w drugiej
połowie XIV i na początku XV wieku. W wyniku reformy, którą podjęto w XIV i XV wieku
w łonie kanoników regularnych, zwłaszcza w środowisku czesko-morawskim, w krajach
niderlandzkich, w Portugalii oraz na terenie Włoch powstało kilka nowych i prężnych
kongregacji. Wśród nich ważniejszą rolę odegrały: kongregacja Windesheim (1386),
kongregacja Ducha Świętego w Wenecji (1423), kongregacja św. Jerzego in Alga (1404),
kongregacja renańska (1408), kongregacja św. Jana Ewangelisty w Portugalii oraz
kongregacja laterańska zatwierdzona przez papieża Eugeniusza IV bullą Cum ad
Sacratissimum z 10 stycznia 1446 roku.
Wiek XV dla kanoników regularnych w Polsce przynosi ze sobą uniezależnienie się
od kongregacji arrowezyjskiej, a zwrot ku kongregacji laterańskiej. Pełna afiliacja laterańska
polskich prepozytur kanoników regularnych dokonała się w pierwszej połowie XVI wieku.
Nie równało się to zarazem utracie autonomii, bowiem prepozytury zachowały swoją
niezależność w sprawach kanonicznych i ekonomicznych, co z czasem spowodowało
wyodrębnienie się tzw. obediencji, a następnie kongregacji. Przełożonych obediencji w
Trzemesznie, Wrocławiu i Czerwińsku nazywano opatami, pozostałych prepozytami.
Obediencje (każda oddzielnie) posiadały prawo formowania kandydatów do zakonu, własny
majątek, zarząd i podległe domy. Przed końcem XV wieku kanonicy regularni posiadali

188

autonomiczne prepozytury w następujących miejscowościach: Trzemeszno, Czerwińsk,
Wrocław, Żagań, Mstów, Olesno, Kalisz, Kraków – Kazimierz, Kłodawa, Kłobuck, Krzepice,
Kraśnik, Kurozwęki i Lubraniec703. Z tej racji, że w XV wieku Wrocław, Olesno i Żagań
znajdujące się na Śląsku leżały poza politycznymi granicami państwa polskiego, stąd też z
powodu tak określonego w tytule problemu, zostaną wyłączone.
Za najstarszą placówkę kanoników regularnych w Polsce uważa się prepozyturę w
Trzemesznie. Powstała prawdopodobnie około połowy XI, po początkowych trudnościach jej
odnowienie nastąpiło w początkach XII wieku i łączy się z osobą Bolesława Krzywoustego.
Przejawem rozwoju klasztoru w Trzemesznie w XII wieku było jego bogate uposażenie w
skład którego – jak wykazał ks. Kazimierz Łatak – wchodziło: 30 wsi i źrebi, dziesięć jezior,
trzy karczmy, trzy targi, jeden młyn, liczne dochody z ceł, dziesięcin czy opłat sądowych704.
W XV wieku klasztor prowadził następujące parafie: Góra św. Małgorzaty, Gąsawa,
Kamieniec, Kazimierz, Ryszewko i Wylatowo, ponadto szkołę i szpital. Kanonicy z
Trzemeszna zgromadzili znaczący, zwłaszcza na terenie Wielkopolski księgozbiór i założyli
skryptorium. Ich liczba w omawianym okresie wynosiła około 40 zakonników.
Na pierwszą połowę XII wieku przypada fundacja klasztoru kanoników regularnych w
Czerwińsku. Do Czerwińska sprowadził ich wybitny biskup płocki, Aleksander z Malonne
(1129-1156), prawdopodobnie około 1150 roku, ze swoich stron rodzinnych z opactwa św.
Idziego z Leodium. Fakt ów potwierdzają wzmianki zawarte w Spominkach Płockich i
Spominkach Sochaczewskich oraz uzyskanie dla klasztoru przez Aleksandra z Malonne
papieskiej bulli protekcyjnej705. Z fundacji księcia Konrada Mazowieckiego w 1228 roku
został wybudowany kościół pw. św. Trójcy w miejscowości Błonie i przekazany opactwu
czerwińskiemu706. W XV wieku w granicach archidiakonatu warszawskiego klasztor w
Czerwińsku posiadał cztery własne placówki: w Warszawie przy kościele św. Jerzego, w
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Błoniu, Borzęcinie i Łomnie707. Nieco później na przełomie średniowiecza i epoki
nowożytnej klasztor w Czerwińsku posiadał dziesięć prepozytur: w Błoniu, Czerwińsku,
Kochowie, Lubotyniu, Łomnie, Nasielsku, Pomiechowie, św. Jerzego w Warszawie,
Wieliszewie i Zuzeli oraz dwa probostwa w Borzęcinie i Skołatowie. Te hojne i liczne
darowizny sprawiły, że klasztor czerwiński stał się ważnym ośrodkiem życia religijnego,
kulturalnego i gospodarczego, zwłaszcza na Mazowszu. O jego roli i znaczeniu świadczy
również fakt, że już w 1254 roku opaci klasztoru, oprócz prebendy kanonickiej w kapitule
katedralnej płockiej, posiadali również prebendę w kapitule kolegiaty św. Michała w
Płocku708. Ta prebendą była prawdopodobnie scholasteria. Pięć lat później w 1259 roku jako
scholastyk kolegiaty św. Michała wystąpił na dokumencie księcia Siemowita I, Witalis,
kapelan książęcy709.
Prawdopodobnie na pierwszą połowę XII wieku należy odnieść osiedlenie się
kanoników regularnych w Mstowie z inicjatywy Piotra Włostowica, za aprobatą księcia
Władysława II Wygnańca oraz biskupa krakowskiego Roberta. Pierwsi zakonnicy przybyli z
wrocławskiej prepozytury Najświętszej Maryi Panny na Piasku. W 1220 roku biskup Iwon
Odrowąż potwierdził wcześniejsze nadania na rzecz klasztoru i oddał pod jego zarząd
duszpasterstwo parafialne. Do końca lat dwudziestych XV wieku klasztor mstowski podlegał
jurysdykcji opata i kapituły zakonnej opactwa wrocławskiego. Prepozyt Mikołaj Isner
uniezależnił klasztor od Wrocławia, co zatwierdził prymas Wincenty Kot na synodzie
prowincjalnym w Łęczycy 14 maja 1441 roku. Tenże prepozyt zainicjował również
przebudowę i rozbudowę zespołu klasztornego. Wzniesiono wówczas południowe skrzydło
budynku z gotyckim podpiwniczeniem oraz nowy kościół. Skrzydło zachodnie klasztoru
zostało wzniesione za prepozyta Mikołaja Wyżyckiego, czyli w ostatnich latach XVII wieku.
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Kanonicy regularni prowadzili w Mstowie obok duszpasterstwa zwyczajnego także inne
dzieła, jak szkołę (poświadczona w XIV w.), szpital czy skryptorium. Biblioteka klasztorna
dysponowała ponad 3 tysiącami woluminów, w tym wiele było zabytków rękopiśmiennych i
inkunabułów. Według wykazu, pochodzącego z 1471 roku w klasztorze przebywało wówczas
dziesięciu zakonników: prepozyt Jakub, kustosz Świętosław oraz Albert, Wojciech,
Stanisław, Paweł, Jan i Maciej710.
Kolejny klasztor kanoników został ufundowany z inicjatywy Kazimierza Wielkiego w
1358 roku w Kaliszu. Analogicznie jak wyżej wymieniony, również i ten w Kaliszu
początkowo był związany z opactwem wrocławskim. Uniezależnienie się nastąpiło prawie sto
lat później, co też potwierdził arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot na synodzie
prowincjalnym w Łęczycy 14 maja 1441 roku711. Dość szybko kanonicy regularni wrośli w
społeczność Kalisza, czego przejawem jest fakt, że przejęli duszpasterstwo parafialne przy
kościele pod wezwaniem św. Mikołaja, a także w 1372 roku poświadczone jest prowadzenie
przez nich szkoły712.
Prawie pół wieku później kanonicy regularni osiedlili się na Kazimierzu w Krakowie
przy kościele Bożego Ciała. Przybyli w 1399 roku z prepozytury w Kłodzku, która była filią
Roudnic koło Pragi, sprowadzeni przez Jadwigę i Władysława Jagiełłę. Dokument fundacyjny
został wystawiony przez króla dopiero 26 III 1405 roku, potwierdzony następnie przez
papieża Marcina V w 1426 roku. W roku 1405 wspólnota kanoników liczyła sześciu
kapłanów, a pod koniec pierwszego dwudziestolecia XV wieku – 16 (14 kapłanów i 2
diakonów). Budowa murowanej świątyni przy której zostali osadzeni rozpoczęła się około
połowy XIV wieku713. Rozpoczętą za Kazimierza Wielkiego budowę kościoła kontynuowano
w XV wieku, dzięki wsparciu króla Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka i Jana
Olbrachta. Jej uroczystej konsekracji dokonał kardynał Fryderyk Jagiellończyk w 1500
roku714. Oprócz odmawiania modlitw i godzin kanonicznych kanonicy trudnili się
duszpasterstwem i prowadzeniem szkół. Również przy klasztorze krakowskim powstała
szkoła, w której zdobywał wykształcenie choćby Andrzej Frycz Modrzewski.
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W wyniku znaczącego rozwoju zakonu w XV wieku, który był możliwy dzięki
wsparciu królów: Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka, a także dzięki
przedstawicielom możnych rodów: Szafrańców, Kurozwęskich i Tęczyńskich, powstawały
nowe placówki715. W 1427 roku dzięki inicjatywie Pawła Włodkowica, profesora i rektora
Uniwersytetu Krakowskiego, powstał klasztor w Kłodawie. Dokument fundacyjny za zgodą
króla Władysława Jagiełły został wystawiony 24 sierpnia 1427 roku, a potwierdzony przez
arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Jastrzębca (1423-1436) 26 czerwca 1429 roku.
Pierwsza wspólnota klasztoru w Kłodawie składała się z kanoników dwóch prepozytur,
krakowskiej i trzemeszneńskiej. Z Krakowa do Kłodawy udali się Gaspar i Hermolaus.
Trudności w organizowaniu nowego klasztoru sprawiły, że wrócili do Krakowa, gdzie zresztą
zostali pochowani. Stan personalny prepozytury kłodawskiej wahał się od sześciu do
dwunastu zakonników716. Prepozytura miała swoją dependencję w Rdutowie i Sobótce. Jedną
z wybitniejszych postaci XV wieku, związaną z klasztorem w Kłodawie był Sędziwuj z
Czechła, który w 1458 roku rezygnując z dotychczasowych urzędów i godności (kanonik w
kapitule katedralnej gnieźnieńskiej, wykładowca w szkole katedralnej w Gnieźnie, wikariusz
generalny i oficjał) wstąpił do zakonu kanoników regularnych, zostając następnie prepozytem
klasztoru w Kłodawie. Pozostawał w nim aż do śmierci w 1476 roku. Jako prepozyt
kłodawski i zarazem ekspert w sprawach krzyżackich uczestniczył w rokowaniach polskokrzyżackich, które zakończyły się zawarciem 19 października 1466 roku traktatu
pokojowego, zwanego drugim pokojem toruńskim717.
Również w XV wieku powstał klasztor kanoników w Kłobucku. Jego fundację
przypisuje się Janowi Długoszowi (1415-1480), sekretarzowi kardynała Zbigniewa
Oleśnickiego. Dokument fundacyjny został wystawiony 1 sierpnia 1454 roku718. Pół roku
później dokumentem z dnia 5 lutego 1455 roku biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki
zatwierdził fundację i przekazał ją kanonikom regularnym719, stosowne potwierdzenie
wystawił również papież Aleksander VI bullą z dnia 9 grudnia 1492 roku720. Trzeba
podkreślić, że fundator klasztoru kanonik krakowski Jan Długosz w latach 1434-1448 pełnił
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funkcję proboszcza przy kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marcina (fundacja XII
wiek) i ten kościół w 1454 roku przekazał kanonikom regularnym. Probostwo to otrzymał po
swoim stryju – Bartłomieju721. Warto zaznaczyć, że swój prężny rozwój w średniowieczu
Kłobuck zawdzięczał znakomitemu położeniu na szlaku handlowym, łączącym Śląsk z
Wielkopolską. Staraniem fundatora klasztoru rozbudowano dotychczasową świątynię w stylu
gotyckim, a jej uroczystej konsekracji dokonał w 1454 roku biskup krakowski Zbigniew
Oleśnicki722. Również z inicjatywy fundatora, ponad dwadzieścia lat później, w 1477 roku
rozpoczęto budowę zespołu klasztornego, którą ukończono około roku 1500723. Z racji na
uposażenie w klasztorze mogło przebywać 12 zakonników. Początkowo było ich czterech,
pierwszą grupę stanowili następujący zakonnicy wysłani z Krakowa: Filip z Krakowa, Piotr,
Mikołaj i Maciej. Pierwszy z wymieniony został wyznaczony na prepozyta nowopowstałego
klasztoru724. Duże zasługi, zwłaszcza około wybudowania klasztoru poniósł prepozyt Andrzej
z Szadka (1465-1482), przyjaciel fundatora i autor najstarszej kroniki klasztornej. Placówką
filialną prepozytury były Truskolasy725.
Z drugiej połowy XV wieku pochodzi fundacja prepozytury w Krzepicach. Ufundował
ją w 1466 roku kasztelan sandomierski, Hińcza z Rogowa, a zatwierdził 8 maja 1466 roku
arcybiskup gnieźnieński Jan Gruszczyński. Na podstawie przydzielonego uposażenia miało w
niej przebywać dziewięciu zakonników. Filią prepozytury były Starokrzepice726.
Z tego samego czasu pochodzi fundacja prepozytury w Kraśniku. Jej fundatorem był
kasztelan wiślicki i starosta sandomierski Jan Rabsztyński z Tęczyna. Dokument fundacyjny
wystawiony 18 maja 1468 roku, prawie rok później 13 marca 1469 roku potwierdził biskup
krakowski Jan Lutek z Brzezia. Dwadzieścia lat później klasztor rozpoczął również starania o
uzyskanie zatwierdzenia papieskiego. Stosowny dokument zatwierdzający fundację w imieniu
papieża Innocentego VIII wystawił w Koprzywnicy, delegat papieski do tej sprawy, opat
koprzywnicki Jan dnia 9 kwietnia 1487 roku727. Pierwszym prepozytem wyznaczonym przez
kapitułę klasztoru Bożego Ciała w Krakowie był Jan z Bytomia. Klasztor w Kraśniku jeszcze
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w XV wieku rozwinął ważną działalność opiekuńczą (szpital) oraz intelektualną. Pod koniec
tego stulecia biblioteka klasztorna posiadała 40 rękopisów i 100 inkunabułów. W konwencie
kraśnickim na przełomie XV i XVI wieku przebywali zakonnicy legitymujący się
ukończeniem studiów w Akademii Krakowskiej: Jan z Lublina i Maciej. Nie jest wykluczone,
że to właśnie oni mieli znaczący wpływ na powstanie w klasztorze skryptorium i
zgromadzenie tak znacznego księgozbioru. Warto zaznaczyć, że drugi z wymienionych na
początku XVI wieku, w latach około 1508 do 1521 pełnił, urząd prepozyta klasztoru w
Kraśniku. Na podstawie uposażenia można domniemywać, iż w klasztorze mogło przebywać
ok. 12 zakonników728.
Pod koniec XV wieku z inicjatywy podskarbiego koronnego Piotra Kurozwęckiego
została ufundowana prepozytura w Kurozwękach. Dokument fundacyjny został wystawiony
w Krakowie 3 sierpnia 1487 roku, potwierdzony następnie przez biskupa krakowskiego Jana
Rzeszowskiego dnia 1 grudnia 1487 roku. W tym samym czasie został wzniesiony
murowany, gotycki kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Augustyna,
powiększony następnie w 1483 roku o nawę oraz klasztor wraz z biblioteką. Pierwszym
prepozytem

nowoutworzonego

klasztoru

został

wybrany przez

kapitułę

klasztoru

krakowskiego – Stanisław. Nadane uposażenie pozwalało na utrzymanie w klasztorze
maksymalnie ośmiu zakonników, choć faktycznie wspólnota liczyła ich od czterech do
sześciu729.
Ostatnią XV-wieczną fundacją kanoników regularnych na ziemiach polskich była
prepozytura w Lubrańcu. Ufundował ją były podkanclerzy Królestwa Polskiego Grzegorz z
Lubrańca w 1497 roku. Sprowadzeni z Kłodawy kanonicy regularni zostali osadzeni przy
wybudowanej w latach 1495-1497 świątyni. Fundacja w 1518 roku została zatwierdzona i
zarazem powiększone jej uposażenie przez biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego730.
Warto zaznaczyć, że biskup Jan Lubrański był bratankiem fundatora, w 1498 został
mianowany biskupem płockim; prekonizował go 5 III 1498 papież Aleksander VI. Nie objął
diecezji, gdyż 22 X 1498 został wyniesiony na biskupstwo poznańskie. W 1519 założył w
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Poznaniu Akademię, nazwaną później od jego imienia Akademią Lubrańskiego; na użytek
szkoły i diecezji przekazał swój pokaźnych rozmiarów księgozbiór731. Jeśli chodzi o
kanoników to również biskup Lubrański kontynuował rozpoczętą przez swego stryja budowę
klasztoru lubranieckiego, która dzięki jego wsparciu została dokończona. Wspólnota zakonna
miała liczyć od sześciu do dziesięciu zakonników. Prepozytura posiadała swoje ośrodki
filialne w: Bytoniu, Zgłowiączce i Wysokiej732.
Łącznie na terenie Królestwa Polskiego w XV wieku istniało 11 prepozytur
kanoników

regularnych

laterańskich.

Przede

wszystkim

zakonnicy

zajmowali

duszpasterstwem parafialnym, a także szkolnictwem (zakładali szkoły i skryptoria) i szeroko
rozumianą opieką społeczną (szpitale). Wielu spośród nich zasłynęło z dużej wiedzy, którą
służyli nie tylko zakonowi, ale Kościołowi w Polsce i państwu. Wśród tych można wymienić
Dersława z Borzynowa (ok. 1390-1452), doktora dekretów, w latach 1431, 1434, 1438 rektora
Akademii Krakowskiej. W latach 1439-1440 uczestniczył w obradach soboru bazylejskiego,
dziesięć lat później wstąpił do klasztoru kanoników regularnych laterańskich na Kazimierzu
w Krakowie733; Sędziwoja z Czechła (1410-1476), autora prac teologicznych, absolwenta
wydziału sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej, przez pewien czas wykładowcę na tym
wydziale, prepozyta przed 1476 rokiem klasztoru w Kłodawie. Zdobył dużą wiedzą
humanistyczną, interesował się zwłaszcza historią, ułożył dwie kolekcje tekstów
kronikarskich i hagiograficznych, należał do grona przyjaciół Jana Długosza734. Przejawem
troski o wysoki poziom duchowy i intelektualny klasztorów kanoników regularnych w XV
wieku są istniejące przy klasztorach biblioteki i skryptoria, w których przepisywano i
ozdabiano księgi. Znaczące księgozbiory zgromadzono w prepozyturach w: Trzemesznie,
Czerwińsku, Mstowie, Krakowie czy Kraśniku. Niektórzy spośród kanoników regularnych
laterańskich zasłynęli jako wysokiej klasy kopiści i iluminatorzy np. Salomon Wierzbanowicz
(zm. 1484) czy Jan Złotkowski (XV w.)735. Oczywiście na szczególną uwagę w szeregu XVwiecznych kanoników regularnych zasługuje błogosławiony Stanisław Kazimierczyk (14331489), którego kult rozwijał się niezwykle intensywnie od śmierci 3 maja 1489 roku i rozwija
aż po dzień dzisiejszy. Papież Jan Paweł II 18 kwietnia 1993 roku zaliczył go do grona
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błogosławionych, zaś 17 października 2010 roku papież Benedykt XVI dokona jego
uroczystej kanonizacji.
Reasumując należy podkreślić, że wiek XV dla kanoników regularnych laterańskich
na ziemiach polskich jest okresem ich bardzo intensywnego rozwoju, czego wymiernym
wyrazem jest liczba fundowanych prepozytur. Dla pełności obrazu należy dodać i to, że
zdecydowana większość z nich została skasowana w XIX stuleciu: w 1809 roku (Kłodawa,
Kłobuck i Krzepice), w 1810 roku (Kalisz, Lubraniec), 1819 roku (Trzemeszno, Czerwińsk,
Mstów), w 1826 roku zamknięto klasztor w Kurozwękach, w roku następnym – 1827
prowadzenie parafii powierzono księżom diecezjalnym. W wyniku kasat, jakie miały miejsce
po upadku powstania styczniowego, zniesiono w 1864 roku klasztor w Kraśniku, w
Wolbromiu i w Wilnie.
Liczba fundowanych klasztorów w analizowanym czasie oraz wysoki poziom życia
duchowego i umysłowego sprawiły, że kanonicy regularni laterańscy w XV wieku odegrali
niezwykle znaczącą rolę w rozwoju życia religijnego i umysłowego Polski średniowiecznej.

Streszczenie
Przed końcem XV wieku kanonicy regularni posiadali autonomiczne prepozytury w
następujących miejscowościach: Trzemeszno, Czerwińsk, Wrocław, Żagań, Mstów, Olesno,
Kalisz, Kraków – Kazimierz, Kłodawa, Kłobuck, Krzepice, Kraśnik, Kurozwęki i Lubraniec.
Za najstarszą placówkę kanoników regularnych w Polsce uważa się prepozyturę w
Trzemesznie. Powstała prawdopodobnie około połowy XI, po początkowych trudnościach jej
odnowienie nastąpiło w początkach XII wieku i łączy się z osobą Bolesława Krzywoustego.
Na pierwszą połowę XII wieku przypada fundacja klasztoru kanoników regularnych w
Czerwińsku. Do Czerwińska sprowadził ich wybitny biskup płocki, Aleksander z Malonne
(1129-1156), prawdopodobnie około 1150 roku ze swoich stron rodzinnych z opactwa św.
Idziego z Leodium. Na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej klasztor w Czerwińsku
posiadał dziesięć prepozytur: w Błoniu, Czerwińsku, Kochowie, Lubotyniu, Łomnie,
Nasielsku, Pomiechowie, św. Jerzego w Warszawie, Wieliszewie i Zuzeli oraz dwa probostwa
w Borzęcinie i Skołatowie. Prawdopodobnie na pierwszą połowę XII wieku należy odnieść
osiedlenie się kanoników regularnych w Mstowie z inicjatywy Piotra Włostowica, za aprobatą
księcia Władysława II Wygnańca oraz biskupa krakowskiego Roberta. Do końca lat
dwudziestych XV wieku klasztor mstowski podlegał jurysdykcji opata i kapituły zakonnej
opactwa wrocławskiego. Prepozyt Mikołaj Isner uniezależnił klasztor od Wrocławia, co
zatwierdził prymas Wincenty Kot na synodzie prowincjalnym w Łęczycy 14 maja 1441 roku.
Kolejny klasztor kanoników został ufundowany z inicjatywy Kazimierza Wielkiego w 1358
roku w Kaliszu. Analogicznie jak wyżej wymieniony, również i ten w Kaliszu początkowo
był związany z opactwem wrocławskim. Uniezależnienie się nastąpiło prawie sto lat później,
co też potwierdził arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot na synodzie prowincjalnym w
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Łęczycy 14 maja 1441 roku. Prawie pół wieku później kanonicy regularni osiedlili się na
Kazimierzu w Krakowie przy kościele Bożego Ciała. Przybyli w 1399 roku z prepozytury w
Kłodzku, która była filią Roudnic koło Pragi, sprowadzeni przez Jadwigę i Władysława
Jagiełłę. Dokument fundacyjny został wystawiony przez króla dopiero 26 III 1405 roku
potwierdzony następnie przez papieża Marcina V w 1426 roku. Również w XV wieku
powstał klasztor kanoników w Kłobucku. Jego fundację przypisuje się Janowi Długoszowi
(1415-1480), sekretarzowi kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. Dokument fundacyjny został
wystawiony 1 sierpnia 1454 roku. Pół roku później dokumentem z dnia 5 lutego 1455 roku,
biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki zatwierdził fundację i przekazał ją kanonikom
regularnym. Z drugiej połowy XV wieku pochodzi fundacja prepozytury w Krzepicach.
Ufundował ją w 1466 roku kasztelan sandomierski, Hińcza z Rogowa, została zatwierdzona 8
maja 1466 roku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Gruszczyńskiego. Z tego samego
czasu pochodzi fundacja prepozytury w Kraśniku. Jej fundatorem był kasztelan wiślicki i
starosta sandomierski Jan Rabsztyński z Tęczyna. Dokument fundacyjny wystawiony został
18 maja 1468 roku. Opat koprzywnicki Jan dnia 9 kwietnia 1487 roku w imieniu papieża
Innocentego VIII wystawił w Koprzywnicy dokument zatwierdzający fundację. Pod koniec
XV wieku z inicjatywy podskarbiego koronnego Piotra Kurozwęckiego, została ufundowana
prepozytura w Kurozwękach. Dokument fundacyjny został wystawiony w Krakowie 3
sierpnia 1487 roku, potwierdzony następnie przez biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego
dnia 1 grudnia 1487 roku. Ostatnią XV-wieczną fundacją kanoników regularnych na ziemiach
polskich była prepozytura w Lubrańcu. Ufundował ją były podkanclerzy Królestwa
Polskiego, Grzegorz z Lubrańca w 1497 roku. Łącznie na terenie Królestwa Polskiego w XV
wieku istniało 11 prepozytur kanoników regularnych laterańskich. Przede wszystkim
zakonnicy zajmowali duszpasterstwem parafialnym, a także szkolnictwem (zakładali szkoły i
skryptoria) i szeroko rozumianą opieką społeczną (szpitale). Niektórzy spośród nich zasłynęli
z ogromnej wiedzy, którą służyli nie tylko zakonowi, ale Kościołowi w Polsce i państwu.
Zdecydowana większość z wyżej wymienionych prepozytur została skasowana w XIX
stuleciu: w 1809 roku (Kłodawa, Kłobuck i Krzepice), w 1810 roku (Kalisz, Lubraniec), 1819
roku (Trzemeszno, Czerwińsk, Mstów), w 1826 roku zamknięto klasztor w Kurozwękach (w
1827 prowadzenie parafii powierzono księżom diecezjalnym), zaś w 1864 roku zniesiono
klasztor w Kraśniku.

Kazimierz Łatak CRL
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KONWENT KRAKOWSKI KANONIKÓW REGULARNYCH LATERAŃSKICH W
DRUGIEJ POŁOWIE XV WIEKU

Klasztor kanoników regularnych laterańskich przy kościele farnym Bożego Ciała na
Kazimierzu w Krakowie ma późnośredniowieczną metrykę. Powstał z zamysłu i fundacji pary
królewskiej Jadwigi Andegaweńskiej (1374-1399) i Władysława Jagiełły (ok. 1351-1434),
aczkolwiek w oparciu o wcześniejszy plan Kazimierza Wielkiego (1310-1370). Rozpoczęty
na przełomie 1391/1392 roku proces został zamknięty przywilejem fundacyjnym samego już
króla Jagiełły, wystawionym nazajutrz po uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi
Pannie, czyli w czwartek 26 marca 1405 roku w Krakowie w obecności najbliższych
współpracowników królewskich i najwyższych wówczas urzędników państwowych: prymasa
Mikołaja Kurowskiego (+1411), biskupa krakowskiego Piotra Wysza (+1414), kasztelana
krakowskiego Jana z Tęczyna (+1405), wojewody krakowskiego Jana z Tarnowa (+1409),
kasztelana wiślickiego Klemensa z Moskorzowa (+1408), wojewody łęczyckiego Jana Ligęzy
(+1419) oraz podkanclerzego a później prymasa Mikołaja Trąby (+1422)736. Dokument spisał
podkanclerzy Mikołaj Trąba737. Ośrodek zasiedliło sześciu kanoników sprowadzonych z
prepozytury w Kłodzku – ks. Konrad Wustube lub Brand, wyznaczony na urząd prepozyta,
ks. Jan Australis, wyznaczony na urząd przeora, ks. Maciej, ks. Łukasz Romanus, ks. Erhard
Calvus i ks. Augustyn. Przed 1410 rokiem ks. Erhard oraz ks. Łukasz powrócili jednak do
Kłodzka, gdzie w 1413 roku ks. Łukasz objął urząd prepozyta. W połowie maja 1405 roku
fundację królewską potwierdził biskup krakowski Piotr Wysz, a w lipcu 1426 roku papież
Marcin V posiłkując się w procedurze kanonicznej kanclerzem koronnym Janem
Szafrańcem738. Klasztor szybko wrósł w stołeczną aglomerację i pozostał do dzisiaj ważnym
736

„Actum Cracovie in crastino Anunciacionis Beate Marie Virginis gloriose Anno domini Millesimo CCCCV
presentibus Reverendissimis in Xristo patribus dominis Nicolao gracia qua supra Archiepiscopo Gnesnensi,
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Moskorzow Castellano Wyslicensi Militibus […]”.
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Canonici necnon aule nostre vice Cancellary nobis sincere dilecti”.
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J.A. Błachut, W pięćsetną rocznicę założenia klasztoru Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie (14051905). Szkice dziejów opactwa XX. Kanoników Regularnych Laterańskich, Kraków 1905; K. Łatak, Kanonicy
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Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych krakowskiej prepozytury Bożego Ciała w XV i XVI
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198

elementem jej infrastruktury oraz klimatu społecznego, kulturalnego i kościelnego. Podobnie
jak w XV wieku, tak i obecnie trudno wyobrazić sobie Kazimierz, prestiżową i rozsławioną w
świecie krakowską dzielnicę, bez monumentalnego kościoła Bożego Ciała, jego cudownych
obrazów, arcybractwa i odprawianych tutaj dorocznych odpustów z tradycyjną procesją
ulicami miasta739. Ale uwadze narzuca się inna jeszcze i niemniej ważna kwestia, a
mianowicie, że osobliwość tegoż zespołu sakralnego – kościoła i klasztoru – polega także na
tym, iż wzniesiony w dalekiej przeszłości dla pewnej idei, nadal nią żyje. Wszak mimo wielu
dziejowych burz, niezwykle dramatycznych czasami chwil i okoliczności, kanonicy regularni
nie musieli stąd nigdy wychodzić ani uchodzić. Wymieniały się pokolenia, zmieniały wnętrza
i otoczenie, ale dormitorium, oratorium, refectorium i armarium nigdy tu nie opustoszały;
nawet na jeden dzień, poza Triduum Sacrum, nie zamilkł dzwon na korytarzu dormitorium
upominający się o caritas Dei et proximi, sanctitas et apostolatus, jak chciał św. Augustyn z
Hippony, albo lectio, meditatio, oratio, ac manuum operatio et contemplatio, jak chciał ks.
Piotr Klareta740; nie zastygła tu troska o kult Boży i kulturę Ewangelii.
Swój złoty okres konwent kanonicki przeżywał w XV wieku, będąc wówczas w
środowisku krakowskim żywotnym ośrodkiem reformy w duchu czeskiego nurtu devotionis
modernae. Zakonnicy utrzymywali ożywione kontakty z Akademią i jego profesorami, sami z
powodzeniem uprawiali naukę i zajmowali się nauczaniem prowadząc studium własne oraz
szkołę parafialną, zgromadzili spory i interesujący księgozbiór, zorganizowali skryptorium,
które produkowało literaturę naukową na użytek wewnętrzny i na sprzedaż, uprawiali
piśmiennictwo liturgiczne i pragmatyczne, oddawali się modlitwie i szeroko pojętej pracy
duszpasterskiej, ukończyli rozpoczętą przez króla Kazimierza Wielkiego, założyciela miasta,
budowę gotyckiego kościoła farnego, wydali błogosławionego w osobie Stanisława
Kazimierczyka, ale w swoim gronie mieli także mistrza sztuk pięknych albo malarza
tablicowego i ściennego Jana z Nysy (+1494), intelektualistę i dyplomatę Dersława z
Borzymowa

(+1452),

wytrawnych

skryptorów

–

Szymona

(+1455)

i

Salomona

Wierzbanowicza (+1484), otworzyli kilka filii: Kłobuck – w 1454 roku, z fundacji samego
mistrza Jana Długosza, Kraśnik - w 1468 roku, z fundacji Jana Rabsztyńskiego zTęczyna,
Kurozwęki – w 1487 roku, z fundacji Piotra Kurozwęckiego, a także współtworzyli pierwszy
konwent prepozytury w Kłodawie, otwieranej w 1427 roku z fundacji innego wielkiego
739
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luminarza nauki i kultury, głośnego profesora i rektora Akademii Krakowskiej Pawła
Włodkowica741. Mistrz Jan Długosz, zazwyczaj powściągliwy w pochwałach, wcale nie
ukrywał swojego zadowolenia, gdy w Liber beneficiorum diecezji krakowskiej pisał o ich
kościele, klasztorze, życiu wewnętrznym, pracy i fundacjach742. Podobnie piszą o tamtym
okresie dziejów zgromadzenia współcześni uznani historycy, z których nadmienimy tu tylko
prof. Jerzego Wyrozumskiego, prof. Jana Samka, prof. Stanisława Szczura, ks. prof. Henryka
Damiana Wojtyskę i ks. prof. Marka Zahajkiewicza743.
W trzeciej ćwierci tegoż pierwszego i charyzmatycznego jeszcze wieku w dziejach
konwentu progi jego furty przekroczył także Stanisław, syn Jadwigi i Macieja Scholtissów,
urodzony i wychowany na Kazimierzu, dlatego nazwany później Casimiriensis Kazimierczykiem. Kandydat nie był już młody, ale dojrzały wewnętrzenie i mający za sobą
wcale nieepizodyczny, bo zwieńczony tytułami naukowymi oraz angażem dydaktycznym
pobyt w Uniwersytecie Krakowskim. Nie dziwi zatem, że zgromadzenie wiązało z jego osobą
spore nadzieje. Daty jego wstąpienia ani lat przeżytych w zgromadzeniu nie podaje najstarszy
z jego znanych na dzisiaj biografów – ks. Marcin Baroniusz (1609). Dopiero w biografii
napisanej przez ks. Krzysztofa Łoniewskiego (1617) znalazła się informacja, że do zakonu
został przyjęty w 1456 roku przez prepozyta Gaspara Polaka, a w zakonie przeżył „trzydzieści
lat i pół czwarta”744. Data ta budzi jednakże pewne wątpliwości. Wymienieni biografowie, a
za nimi także ks. Stefan Ranatowicz, twierdzą bowiem zgodnie, że do klasztoru Stanisław
wstąpił po uzyskaniu stopni naukowych w Akademii Krakowskiej. Przyjmuje się natomiast,
że bakalaureat artium, czyli pierwszy i najniższy w ówczesnej herarchii naukowych stopni
akademickich, uzyskał dopiero w ostatnich dniach lutego 1461 roku745. Nie wypada zatem,
jak przyjąć, że Błogosławiony wstąpił do klasztoru najwcześniej w marcu 1461 roku, a nawet
741
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nieco później, jeśli wstępując, co również twierdzą biografowie, rozpoczął już studia na
Wydziale Teologi. Zmarł 3 maja 1489 roku, która to data nie budzi wątpliwości. Proste
zestawienie wydarzeń każe konsekwentnie zapytać czy Błogosławiony naprawdę przeżył w
zgromadzeniu „trzydzieści lat i półczwarta”, jak to czytamy w żywocie wydanym w 1617
roku przez ks. Łoniewskiego746, albo „lat 33 i miesięcy siedm”, jak twierdzi ks. Stefan
Ranatowicz747. Nie wiadomo na czym swoje wyliczenia oparł ks. Łoniewski, bo ks.
Ranatowicz, o pokolenie młodszy od niego dziejopis klasztorny, jak się wydaje, jedynie
powtórzył za nim tę informację. Zapiski w nekrologu są z tego czasu bardzo skromne, daty
pojawiają się niezwykle rzadko. Na 61 zakonników krakowskich zmarłych do końca 1500
roku tylko przy 6 z nich zapisano datę roczną zgonu, a mianowicie: prepozycie Gasparze
Polaku (1467)748, przeorze Salomonie (1484)749, kaznodziei niemieckim Stanisławie Pistoris
(1498)750, diakonie Janie Niger (1498)751, konwersie Piotrze z Liplasu (1499)752 oraz
zakrystianie Stanisławie (1500)753. Przy czym dopowiedzieć trzeba, że forma czwórki w dacie
zgonu prepozyta Gaspara budzi tak naprawdę wątpliwości czy data ta pochodzi z tego samego
czasu, co sama notata, czy jest nieco późniejsza. W notacie pozostawionej na jednej z kart
traktatu Formula novitiorum [k. 24] ks. Łoniewski przywołuje wprawdzie odnalezioną w
archiwum kartę pergaminową z zapisem tekstu profesji Stanisława, ale pod tekstem widniał
rok 1484. Nie mogła to zatem być karta profesji Kazimierczyka. Dywagacje nad tą sprawą
zakończę prowokującym wprawdzie, ale wystarczająco prawdopodobnym wyrażeniem
przekonania, że Błogosławiony nie przeżył w klasztorze krakowskim więcej niż 25 lat. Jego
wstąpienie do zgromadzenia trzeba, moim zdaniem, datować najwcześniej na marzec 1461
rok a najpóźniej na rok 1464, bo w tym to roku prepozyt Gaspar Polak, który miał go
obłóczyć w habit kanoników regularnych, ustąpił z miejsca Jakubowi z Wadowic choć sam
zmarł w 1467 roku.
Gdy Błogosławiony przekraczał progi furty klasztornej konwent liczył nie mniej niż
20 i nie więcej niż 25 zakonników, aczkolwiek nie wszystkich znamy z imienia i nazwiska.
Dla drugiej połowy XV wieku nie zachował się bowiem nawet połowiczny skład osobowy
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kapituły klasztornej, albo w dotychczasowej kwerendzie na taki nie natrafiłem. Zestawienia
jakich dokonałem mają charakter szacunkowy, a opierają się na danych pozyskanych z ksiąg
miejskich kazimierskich, akt biskupów i oficjałów krakowskich, akt kapituły katedralnej
krakowskiej, dokumentów i innych materiałów archiwum klasztornego. Na czele konwentu,
jak twierdzą zgodnie najstarsi biografowie, stał prepozyt Gaspar Polak. Wybrany na urząd z
końcem maja 1439 roku prepozyt, rodem z Krakowa, miał niemniej niż 70 lat, gdy otwierał
furtęlasztorną Stanisławowi i najprawdopodobniej chorował, a w każdym razie w konsystorzu
krakowskim pojawił się ostatni raz w kwietniu 1464 roku, zaś od grudnia 1464 roku w
obowiązkach zastępował go już ks. Jakub z Wadowic. Zachowane dokumenty wystawiają mu
dobre świadectwo. Prowadził budowę kościoła (obecna zakrystia), majątkiem zakonnym
gospodarował zapobiegliwie; w parze z pracami budowlanymi i zapobiegliwością
ekonomiczną szedł rozkwit życia wewnętrznego konwentu. Cieszył się przychylnością kard.
Zbigniewa Oleśnickiego. Nie można pominąć, że to za jego rządów mistrz Jan Długosz
osadził kanoników w Kłobucku (1454), a archidiakon krakowski, profesor uniwersytetu i były
uczestnik soboru bazyjeskiego Dersław z Borzymowa wstąpił do zgromadzenia (ok. 1450)754.
Przeorem i zakrystianem zarazem, czyli wikariuszem prepozyta w sprawach konwenckich
oraz parafialnych, był ks. Mikołaj Lammel. Pochodził on z Kazimierza lub z Krakowa, a
wywodził się z dość zamożnej rodziny. W nekrologu napisano o nim, że „dużo i wiernie
pracował nad wystrojem kościoła – multum et fideliter laboravit pro decore ecclesiae”755.
Mistrzem nowicjatu był ks. Wawrzyniec, cieszący się tytułem magistra atrium. Nie wiemy
jednak czy był to ten sam ks. Wawrzyniec, magister artium i zarazem „satis expertus in
medicinis”, który przed 1478 rokiem został wysłany do Fulneku, gdzie objął urząd prepozyta,
czy też ks. Wawrzyniec z Kazimierza, również magister, który w 1464 roku objął urząd
prepozyta w Kłobucku, ale jeszcze w tym samym roku powrócił do Krakowa i tu zmarł756.
Kaznodzieją niemieckim był ks. Zygmunt z Nowego Sącza, zaś kaznodzieją polskim ks.
Wawrzyniec z Kazimierza757. Ale równiez działali tu już: ks. Salomon Wierzbanowicz z
Kazimierza, cieszący się uznaniem wytrawnego skryptora, ks. Mikołaj z Lublina, aptekarz,
ks. Augustyn Melczer z Krakowa, ks. Marcin z Krakowa, ks. Paweł Tilisch z Krakowa, ks.
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Stanisław z Sandomierza, ks. Jakub oraz brat Jan z Nysy, malarz dobrze postrzegany także na
dworze króla Kazimierza Jagiellończyka758.
W 1464 roku rządy w klasztorze objął Jakub z Wadowic, zaś w maju 1468 roku Jan
Rabsztyński z Tęczyna wezwał kanoników do Kraśnika. Te dwa wydarzenia musiały
znacząco wpłynąć na atmosferę w zgromadzeniu, dały okazję do zmian na stanowiskach, a
także otwarcie na nowych kandydatów. Prepozyt Jakub z Wadowic, którego podobizna,
najprawdopodobniej autorstwa brata Jana z Nysy, zachowała się na obrazie w ołtarzu kaplicy
brackiej w Kurozwękach, nie należał do najmłodszych, kiedy przejmował rządy. Był jednak
dobrym rządcą, cieszącym się uznaniem i poparciem zarówno dworu królewskiego, jak i
konsystorza biskupiego. Bliskie kontakty ze zgromadzeniem w tym czasie utrzymywało także
środowisko akademickie, a zwłaszcza profesorowie Arnolf z Mirzyńca, Stanisław Selig,
Stanisław z Zawady, Bernard z Nysy, Paweł z Szadka, Jan z Pilczy, Jan z Toszku. Mistrz Jan
Długosz oraz prepozyt kłodzki Benedykt Polkenheim, któremu w czasie wygnania udzielono
schronienia w Krakowie, wydali pochlebne świadectwo o kulturze i pracach konwentu pod
rządami prepozyta Jakuba, co nie dziwi, gdyż to za jego czasów zostało ukończone,
urządzone i poświęcone wnętrze korpusu nawowego kościoła Bożego Ciała (1477),
księgozbiór powiększono o pierwsze księgi drukowane, zawarto kilka nowych konfraterni,
między innymi z kartuzami na Spiszu, otwarto jeszcze jedną placówkę filialną (Kurozwęki).
Ks. Stefan Ranatowicz ustalił śmierć prepozyta na rok 1477, ale prepozyt żył i rzadził jeszcze
kolejnych osiemnascie lat, tj. do 27 września 1495 roku759. Według zapiski ks. Łoniewskiego
pozostawionej na jednej z kart nekrologu, za czasów Błogosławionego w konwencie było
także kilku innych braci, którzy odznaczali się świętością zycia [in vita sanctitate notabantur
conspicui], a mianowicie: ks. Augustyn, ks. Jan z Lublina, ks. Mikołaj z Biecza młodszy
[minor], ks. Grzegorz molendinator [Scholtis], br. Jan z Nysy, ks. Jan z Sącza, ks. Mikołaj
aptekarz, ks. Jan Auris, ks. Salomon, przeor, oraz ks. Szymon, przeor i pierwszy profes760. Z
ks. Szymonem, pierwszym profesem otwartego w 1405 klasztoru i jego przeorem
przynajmniej od października 1446 roku, Błogosławiony nie mógł jednak współtworzyć
wspólnoty, nawet gdyby przyjąć, że do zgromadzenia wstąpił w 1456 roku, gdyż przeor ten
zmarł 6 listopada 1455 roku761. Współtworzył ją natomiast z innymi wymienionymi. Ks.
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Salomon, przeor przynajmniej od 1472 roku, zmarły 6 listopada 1484 roku, pochodził z
Kazimierza. Jego dom rodzinny, jak sugerują księgi miejskie, stał w pobliżu domu stryja
Błogosławionego – Jakuba Scholtisa. Był jednak o wiele starszy od Błogosławionego. Gdy
Błogosławiony przychodził na świat, Salomon był już bez wątpienia w klasztorze762. Ks.
Mikołaj z Biecza młodszy, zmarły 20 lutego 1494 roku, był rówieśnikiem Błogosławionego.
Zakonnicy musieli się poznać już w okresie studiów na Akademii, gdyż ks. Mikołaja
identyfikuję z Mikołajem z Biecza, który w 1454 roku wpisał się na Akademię, w grudniu
1465 roku uzyskał bakalaureat artium, a wkrótce potem wstąpił do zakonu763. Już w czasie
studiów poznał Kazimierczyk także Mikołaja z Lublina, Jana z Sącza, Jana de Auris, Jana z
Lublina, Grzegorza Scholtisa z Krakowa oraz Jana z Bytomia. Wszyscy oni studiowali na
Wydziale Artium między 1459 a 1466 rokiem. Ks. Mikołaj z Lublina zmarł w sierpniu 1478,
a w nekrologu nazwano go aptekarzem – apotecarius764; Ks. Jan z Sącza zmarł na przełomie
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XV wieku765; Ks. Jan de Auris (z Urazu) zmarł po
Kazimierczyku, ale przed 1498 rokiem766; Ks. Jan z Lublina zmarł 2 lutego 1492 roku767; Ks.
Grzegorz Scholtis z Krakowa, brat magistra Jana Sculteti, zmarł 27 lutego 1494 roku768; Ks.
Jakub Zbignei, syn rajcy i burmistrza kazimierskiego Zbigniewa, zmarł tuż przed 1490
rokiem, a może nawet w tym samym roku co Kazimierczyk769; Ks. Jan z Bytomia żył
najdłużej z nich, bo do 19 lutego 1507 roku770. Ks. Jan z Sącza, ks. Jan z Lublina i ks. Jan de
Auris oraz ks. Mikołaj z Biecza, jak pozwalają domniemywać notaty ks. Łoniewskiego
pozostawili po sobie pisma, w tym pierwszą biografię Błogosławionego o łacińskim tytule
zaczynającym się od słowa Raptus [Raptus in spiritu?]771. Ks. Grzegorz Scholtis w latach
1482-1489 występuje księgach miejskich kazimierskich jako kaznodzieja niemiecki oraz
zakrystian. W moim przekonaniu jemu, jako zakrystianowi, należy przypisać najstarszą
księgę łask Błogosławionego, spisaną tuż po jego śmierci i pogrzebie (1489/1490); Ks. Jakub
Zbignei w 1482 roku został odnotowany w aktach miejskich jako kaznodzieja oraz prokurator
dóbr klasztornych. W wymienionej wyżej księdze łask, w wizji pewnej uzdrowionej
zakonnicy, występuje jako bliski towarzysz pośmiertny Kazimierczyka. Ks. Jan z Bytomia
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był pierwszym i niezwykle aktywnym prepozytem w Kraśniku, gdzie ostatni raz został
wymieniony w styczniu 1491 roku. Później przeniósł się do Krakowa, gdzie był magistrem
nowicjatu i podprzeorem772. Z jego osobą kojarzę kopie traktatów Piotra Klarety, Hugona od
św. Wiktora, św. Bernarda z Clervaux pozostawione w kodeksie klasztornym kraśnickim. On
też, moim zdaniem, był autorem niektórych wpisów w nekrologach obu klasztorów –
kraśnickiego i krakowskiego (tekstura gotycka)773. Dodajmy jeszcze do tego wykazu: ks.
Jakuba, najpierw prokuratora klasztoru (culinae), a od 1484 roku przeora zmarłego w 1504
roku, którego kojarzy się czasem z rodem Oleśnickich774; ks. Stanisława z Sandomierza, który
w 1468 roku poszedł do Kraśnika; ks. Stanisława Pistoris z Krakowa, zakrystiana, zmarłego
w grudniu 1498 roku, który w 1496 roku przywiózł z Rzymu bullę odpustową na święta
maryjne775; ks. Stanisława, który w 1487 roku został wyznaczony na urząd prepozyta w
Kurozwękach; ks. Ambrożego z Kazimierza, w klasztorze przynajmniej od 1478 roku,
prokuratora młynów, zmarłego w 1503 roku, któremu nekrolog przypisuje pozyskanie wielu
przywilejów776. Brata Jana z Nysy, zmarłego 2 kwietnia 1494 lub 1496 roku, o którym prof.
Jerzy Gadomski pisze, że „pracował nie tylko dla króla (Kazimierz Jagiellończyk), lecz także
dla klasztorów, możnowładców i mieszczan”, a któremu ks. Łoniewski przypisał pierwszy
wizerunek Błogosławionego777. Niektórzy z wymienionych zakonników, podobnie jak
Kazimierczyk, jeszcze na początku XVII wieku mieli swoje wizerunki na korytarzach
klasztornych. Do takich należeli: przeor Salomon, ks. Mikołaj z Biecza i ks. Jan z Lublina778.
O aktywności i zasługach niektórych kanoników konwentu krakowskiego, jak np. magistrze
Wawrzyńcu, obeznanym w medycynie, wzmiankowano w kronikach innych klasztorów.
Prepozyt Michał Czacheritz odnotował w kronice kłodzkiej, że w Fulneku, gdzie Wawrzyniec
był prepozytem przynajmniej od 1478 roku, dał się tak dalece poznać ze swoich umięjętności
leczniczych, że na leczenie jeżdżono do niego nawet z Kłodzka779. Kiedy Błogosławiony
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umierał w klasztorze było ok. 20 zakonników. Na jego czele stał prepozyt Jakub z Wadowic
(+1495), przeorem był ks. Jakub (+1504), a zakrystianem ks. Grzegorz Scholtis (+1496).
Codzienne życie konwentu normowała reguła św. Augustyna oraz statuty, których
pełny tekst znamy z kodeksu kraśnickiego. Reguła, którą postrzegano „tamquam vitae
regularis speculum”780 nie należała do surowych norm życia zakonnego. Z umiarkowaniem
mówiła np. o umartwieniu i pokucie, podkreślała natomiast troskę o higienę ciała oraz
zdrowie. Wykluczała własność prywatną poszczególnych zakonników, poza rzeczami
osobistego użytku, ale zalecała dbałość o dobro wspólne, co zakładało posiadanie majątku
ziemskiego i związaną z nim aktywność gospodarczą zgromadzenia. W XV wieku reguła była
czytana zakonnikom codziennie w wybranych fragmentach, na co wskazuje jej XV-wieczny
tekst podzielony nie na rozdziały, lecz według dni781. Chociaż regułę postrzegano jako „vitae
regularis speculum” i czytano zakonnikom codziennie, to jednak w kwestiach natury
organizacyjnej nie mogła ona służyć wielką pomocą, jako że zawierała w przeważającej
części wskazania ogólne o charakterze duchowo-moralnym. Dlatego na co dzień w życiu
klasztoru większe znaczenie miały konstytucje, które uzupełniały regułę, określając w
szczegółach zadania, obowiązki i prawa wspólnoty oraz poszczególnych kanoników od
prepozyta począwszy, a na konwersach skończywszy. W drugiej połowie XV wieku, a zatem
w czasach Kazimierczyka, życie i działalność wspólnoty były określane i regulowane przez
konstytucje zredagowane i zatwierdzone w 1439 roku przez sobór w Bazylei. Z konstytucji
tych w domu krakowskim zachowały się tylko małe wyjątki, natomiast prawie pełny ich tekst
w jednym z zachowanych kodeksów domu kraśnickiego782. Tekst konstytucji [statuta sive
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consuetudines], bez podziału na części, artykuuje się w 32 rodziałach o następujących
tytułach: 1. De novicio qualiter recipiendus sit et vestiendum; 2. Qualiter vestimenta novicii
benedicatur; 3. De recepcione noviciorum ad professionem; 4. Quibus verbis uti debeat
novicius obedienciam promittens; 5. De novitio qualiter sit admonendus; 6. De petenda venia
in choro; 7. De inclinacione ad Gloriam; 8. Qualiter stent vel sedeant in choro; 9. De
colleccione vestivestimentorum et manicarum astriccione; 10. Quando prostrati preces dicant;
11. Qua disciplina lector ad legendum eat vel redeat; 12. Ubi presbiter stare debeat collectas
dicturus; 13. Qua disciplina in lectis suis se collocent et qualiter surgant et post hoc quid
faciant; 14. DE culpis fratrum; 15. De confessione fratrum et communione; 16. Quo tempore
loquendum et quo silencium sit et quando et unde loquendi debenat; 17. Quid frater suum
dicere debeat; 18. De sacerdote ebdomadario; 19. Quomodo se debeant preparare ad missam;
20. Qualiter stare debeant ad missam; 21. De minucione sanguinis; 22. Ubi sedeant ad
discendum; 23. Quomodo comessuri sunt quid dicere debeant. Item de dormicione, de
bibicione, de vigiliis, de collacione; 24. Quod in dormitorio universi dormiant; 25. De horis
fratrum laicorum; 26. De custodia sigilli conventualis et litteris ipsi conventui missis et per
eum mittendis; 27. De infirmorum et senum cura; 28. Quis modo correctionis esse debeant;
29. De memoria fundatoribus et aliorum benefactorum; 30. De memoria parentum nostrorum;
31. De conservacione et accomodacione librorum; 32. De fraternitate tribuenda [Expliciunt
statuta sive consuetudines canonicorum regularium sub regula sancti augustini vevencium.
Deo gracias]. Regułę komentawano za Hugonem od św. Wiktora, natomiast statuty za
Piotrem Klaretą z Roudnic. Oba te komentarze znajdowały się w kodeksie klasztornym, który
w 1894 roku trafił do Archiwum Państwowego w Krakowie783. Komentarz ks. Klarety cieszył
się takim uznaniem, że ks. Łoniewski wydając w 1618 roku z polecenia prepozyta Marcina
Kłoczyńskiego regułę załączył do niej nie same konstytucje lecz jego właśnie tekst784.
Reguła i konstytucje zobowiązywały wszystkich zakonników do uczestnictwa w
czynnościach wspólnych, do których zaliczały officium divinum, mszę konwentualną,

średniowiecznych statutów klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kraśniku, w: Z książką przez
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codzienną kapitułę, posiłki oraz rekreację. W czasie tych czynności zakonnicy nie mogli
wybierać dowolnie miejsca, lecz zajmować to, które przypisywało im prawo. We wspólnocie
obowiązywała zasada precedencji, której ściśle przestrzegano jako fundamentu porządku i
pokoju. Posiłki spożywano wspólnotowo w refektarzu. Zakonnicy nie zasiadali jednak przy
jednym stole, jak to praktykowano na przykład w klasztorach innych zakonów, gdzie stół był
ustawiony najczęściej w formie podkowy wzdłuż ścian, natomiast w środku stało lektorium.
W refektarzu kanonickim były zawsze cztery oddzielne stoły: kapłanów, kleryków,
nowicjuszy i konwersów. Lektorium, z którego w czasie obiadu i kolacji czytano, a w
wyznaczone święta głoszono kazania, znajdowało się w środkowej wnęce przyokiennej
południowej ściany refektarza785. Nikomu w klasztorze, a tym bardziej na zewnątrz, nie
wolno było poruszać się bez habitu. Sprawa habitu stanowiła jeden z ważniejszych
rozdziałów zarówno konstytucji, jak i traktatu Piotra Clarety. Do habitu przywiązywano
ogromną uwagę, ponieważ zawierał on w sobie całą symbolikę charyzmatu życia zakonnego
kanoników, a więc był znakiem nawrócenia, zaparcia się siebie i świata, poświęcenia się
Bogu, gotowości apostolskiej, trwania w jedności z braćmi, praktykowania rad
ewangelicznych786. Konstytucje, jak również Collectio zachęcały, aby zakonnicy, jeśli to
możliwe, nie zdejmowali z siebie habitu nawet na noc. Zakonnicy in sacris [kapłani, diakoni i
subdiakoni] nosili habit biały, z miękkiej wełny (tunica lanea) przepsany w biodrach pasem
rzemiennym lub sukiennym787, na który podczas modlitw wspólnych i nabożeństw w kościele
nakładali lnianą rokietę (roquetum sive sarratium de panno lineo)788. Rokieta stanowiła
niezmiernie ważny element stroju kanoników regularnych. Jako liturgiczna szata kapłańska
świadczyła o kleryckiej, a zatem i duszpasterskiej naturze ich zakonu. W czasie mszy św.
konwentualnej oraz nieszporów, a także innych czynności liturgicznych sprawowanych
uroczyście, zwłaszcza zaś w niedziele i święta, na rokietę nakładali dodatkowo ozdobne
kanonickie almutium. Z zachowanego w kościele pokanonickim w Kurozwękach XVwiecznego obrazu wiemy, że almutium było koloru czarnego, wiązane pod szyją, sięgające
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K. Łatak, Kanonicy regularni laterańscy, s. 148.
Collectio super statuta, passim.
787
„Habity sukienne z przestronnemi rekawami, bez guzików, bez wyłożek, kołnierze stojące. I jeszcze
zachowywało ssięto za X. Marcina Kłoczyńskiego, bo przy mnie, gdy jeden z kapłanów sprawił sobie habit z
guzikami przed sobą do kostek, kazał mu je wyrżnąc y zaszyć po prostu, a jemu penitencją naznaczył. Chodzili
w pasach rzemiennych albo sukiennych”. Zob. S. Ranatowicz Casimiriae civitatis, k. 147.
788
„Saracje proste bez koronek, bez forbotów, ani wyszywanych ani rąbkowych, ale prostego płótna cienkiego”.
Zob. tamże, k. 147.
786
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niemal bioder, ozdobione obszywkami z futra popielic789. W zimie, w czasie oficium divinum
w kościele, używali futer z popielic, długich do kostek790. Klerycy nienależący do kapituły i
nowicjusze nosili habit biały, na który zakładali rokietę bez rękawów. Konwersi natomiast
nosili habit koloru szarego, saracium szkotowe i futra bobrowe791. Konstytucje i Collectio
określały również nakrycie głowy. Zakonnicy, począwszy od nowicjuszy, mieli obowiązek
noszenia biretu (biretum) kleryckiego; w zimie zaś mogli używać czapek z futra
bobrowego792. Kapłanom zwracano uwagę, aby na ambonie, w stallach i przy spowiadaniu nie
nakrywali głowy kapturami almutium ani nie chowali rąk w rękawach habitu, jak to mieli
zwyczaj robić bracia zakonów mniszych i żebraczych793. Codzienny rytm życia we
wspólnocie kanoników określały godziny officium divinum i nabożeństw kościelnych,
różnego typu zajęcia wewnątrz i na zewnątrz klasztoru, studium, posiłki, sssa także chwile
wspólnej i indywidualnej rekreacji. Jest jednak rzeczą trudną ustalenie z absolutną
dokładnością codziennego użytkowania czasu przez wspólnotę, a więc jej program dnia w XV
wieku. Najpierw dlatego, że zakonnicy tamtej epoki byli z pewnością mniej niż my
uwrażliwieni na wymiar ekonomiczny czasu, a następnie dlatego, że porządek dnia zmieniano
wówczas w klasztorze wraz z porami roku oraz w związku z okresami liturgicznymi. Wiemy
na pewno, że w klasztorze kanoników inny porządek dnia obowiązywał w lecie, inny w zimie.
Okres letni trwał od święta św. Marka (25 kwiecień) do święta św. Łukasza (18 październik).
Pewne zmiany w porządku dnia wprowadzano na czas Adwentu i Wielkiego Postu. W tym
ostatnim przypadku chodziło o zaostrzenia, jak wcześniejsze wstawanie, zwiększenie czasu
na modlitwę, dodatkowe praktyki pobożne, itd. Czas Adwentu i Wielkiego Postu był bowiem
postrzegany jako czas szczególnych umartwień ciała, postu, pokuty i modlitwy.794. Porządek
dnia, który tutaj podaję jest porządkiem przybliżonym. Został on zrekonstruowany w oparciu
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Obraz przedstawia Chrystusa Bolesnego w otoczeniu Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty, ale u dołu malarz
umieścił postać kanonika regularnego, bez wątpienia fundatora obrazu, w pełnym stroju zakonnym. Obraz
najprawdopodobniej wyszedł z pracowni Jana z Nysy, zakonnika klasztoru krakowskiego. Według ks. Stefana
Ryłko CRL przedstawiony na obrazie zakonnik to błog. Stanislaw Kazimierczyk CRL. Rzecz jednak w tym, że
za zakonnikiem stoi jego patron – św. Jakub Apostoł. Gdyby chodziło o Kazimierczyka to w naszym
przekonaniu malarz umieściłby u jego boku prędzej św. Stanisława Biskupa, natomiast postać św. Jakuba
Apostoła kojarzy się przede wszystkim z prepozytem Jakubem z Wadowic, za którego to otwarto klasztor
kurozwęcki i na którego lata rządów przypadła twórczość Jana z Nysy.
790
S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, k. 31v.
791
„Ad haec usque tempora (1636/1637) Fratres conversi domus nostrae saraciis non laneis sed te tela skot dicta,
ad differentiam clericorum; similiter pileis non de caudei zebellinorum, sed de pellibus fibrorum utebantur”.
Zob. Tamże, k. 31v, 147.
792
Tamże.
793
Collectio super Statuta, cap. XVI.
794
K. Łoniewski, Żywot, s.13-14. Zob. też. S. Ryłko, Stanisław Kazimierczyk, s. 33-34; Tenże, Patron
Kazimierza, s.107-108.
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o dane konstytucji, kroniki ks. Stefana Ranatowicza, traktatu De dicendis horis canonicis z
1440 roku, traktatu Piotra Clarety Collectio super statuta oraz wizytacji biskupa Jana
Konarskiego z 1522 roku. A zatem zakonnicy: media nocte – śpiewali matutinum; godz. 5.30
– śpiewali primę i oficjum maryjne; godz. 6.00 – uczestniczyli we mszy konwentualnej
śpiewanej, odprawianej przy wielkim ołtarzu przez kanonika hebdomadariusza z asystą; godz.
6.30 - odmawiali tertię i odbywali capitulum; godz. 7.00-8.00 – księża odprawiali msze
prywatne przy bocznych ołtarzach; godz. 8.00 - odprawiano mszę świętą dla bractwa; na
godz. 9.00-12.00 - przypadało oficium proprium; godz. 12.00 – odmawiano sextę, po której
był obiad, a bezpośrednio po obiedzie wracali do chóru i odmawiali nonę; godz. 13.30 – mieli
rekreację; ok. godz. 14.30 – wracali do oficium proprium; godz. 16.00 – była bibitio czyli
podwieczorek w refektarzu; godz. 16.15 – powracali do oficium proprium; godz. 17.00/17.30
– śpiewali nieszpory; godz. 18.00 – jedli kolację, po której mieli rekreację wieczorną; godz.
20.00 – gromadzili się na oratio mentalis, po której następowało completorium, asperges i
antiphona Salve Regina. Dzień zamykało silentium, które nazywano świętym (sacrum)795.
Praktykę modlitw w dzień i w nocy nakazywał dokument fundacyjny króla Władysława
Jagiełły. O zachowaniu przez klasztor tego nakazu w II połowie XV wieku świadczą m.in.
dokumenty fundacji klasztoru w Kłobucku (1454), w Kraśniku (1468) i w Kurozwękach
(1487), a także Liber Beneficiorum diecezji krakowskiej Jana Długosza. To, co w
harmonogramie codziennego życia w klasztorze tamtej epoki może robić dzisiaj pewne
wrażenie, to widoczne umiłowanie do godzin nocnych i porannych. Modlono się o północy,
wstawano o brzasku. Wiązało się to jednak z ówczesnymi obyczajami społecznymi, a także z
koncepcją doskonałości życia zakonnego i świętości osobistej. Właśnie doskonałość i
świętość domagały się wigilii, czyli czuwań nocnych, wstawania o brzasku, a dokładniej
wówczas, kiedy wszyscy inni jeszcze spali796. Wyraźne ślady tej mentalności odnajdujemy w
pobożności błog. Stanisława Kazimierczyka. Najstarsza jego biografia informuje, że często
nocą, kiedy inni spali, on wymykał się do chóru na modlitwę, zaś na modlitwy wspólne
zjawiał się w oratorium zawsze pierwszy. Kiedy inni wchodzili do chóru, on zdążył już
odrecytować znaczną część Psałterza, co u niejednego wzbudzało świętą zazdrość. Innym
szczegółem, który uderza, kiedy analizuje się ówczesne obyczaje klasztorne kanoników w XV
wieku, jest dyscyplina w zakresie posiłków. W klasztorze zasiadano do stołu trzy razy
dziennie, obowiązkowo w refektarzu i o godzinie ustalonej. Tylko zakonnicy chorzy i w
795
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K. Łatak, Kanonicy regularni laterańscy, s. 172-173.
Collectio super Statuta, cap. XXXV, XXXVI.
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podeszłym wieku mogli spożywać posiłki poza miejscem i czasem ustalonym. Jeśli zatem
któryś z zakonników sine causa rationali nie zjawił się w refektarzu w godzinie wyznaczonej
na posiłek, nie mógł potem w kuchni prosić o osobne wydanie posiłku, ale musiał czekać na
następny spożywany wspólnie797. Wyjścia z klasztoru do miasta były dozwolone w czasie
rekreacji poobiedniej. Jeśli zakonnik chciał przebywać poza domem dłużej niż przewidywał
czas rekreacji, musiał uzyskać zezwolenie przeora; inaczej pozbawiano go kolacji. Zakonnik
wychodzący i wracający do klasztoru miał obowiązek przedstawić się przełożonemu. O
zezwolenie na wyjazd do rodziców i krewnych zakonnicy, jeśli pochodzili z odległych stron,
mogli prosić co trzy lata. Wyjeżdżający otrzymywali od prepozyta specjalne listy polecające;
egzemplarz takiego listu wystawionego w wrześniu 1430 roku przez prepozyta Grzegorza
Polaka ks. Marcinowi, udającemu się na półtora roku do Rzymu, zachował się do dzisiaj w
archiwum klasztornym798. Wieczorem, po ostatnich modlitwach, zakonnicy udawali się na
spoczynek. U kanoników nie praktykowano wspólnego otwartego dormitorium. Dormitorium
było przedzielone drewnianym przepierzeniem na dwie części z korytarzem w środku, a te z
kolei na niewielkie pojedyncze cele. Średniowieczną strukturę dormitorium z drewnianymi
przepierzeniami cel, w tym także celę zajmowaną niegdyś przez Stanisława Kazimierczyka,
zastał jeszcze w grudniu 1636 roku ks. Stefan Ranatowicz799. Drewniane przepierzenia nie
zabezpieczały przed ewentualnym hałasem. Dlatego kto chciał się jeszcze modlić, czytać lub
pisać musiał wpierw uzyskać zezwolenie przełożonego, a tego udzielano pod warunkiem, że
proszący nie będzie przeszkadzał innym w spoczynku800. Najstarsze konstytucje zalecały, aby
na korytarzu dormitorium przez całą noc paliło się światło. Dormitorium od reszty klasztoru
oddzielały żelazne drzwi zamykane na klucz. W przestrzeń dormitorium, czyli do cel, nie
wolno było zakonnikom pod żadnym pozorem wprowadzać gości. Nad zachowaniem
codziennego rytmu życia w klasztorze czuwał dzwon zawieszony na korytarzu dormitorium.
Nie podnieść się z łóżka, nie przyjść na modlitwy czy do refektarza na wezwanie dzwonu
było zawsze uważane za przejaw niedoskonałości, z której trzeba było potem oskarżyć się na
kapitule win801. Kapitułę win (capitulum culparum) w XV wieku praktykowano we
wspólnocie codziennie. W czasie kapituły zakonnicy mogli oskarżać się sami przed
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Tamże, cap. XLI.
ABC, Pergaminy N.66.
799
„Dormitarz jeden, ten gdzie teraz lampa gorywa. Mur był z obudwu stron, a we środku celle drewniane, z
drzewa modrzewiowego, które ja ieszcze zastałem y mieszkałem w nich roku1636. Jede były celle na podworze
klasztorne, a drugie na cmentarz”. Zob. S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, k. 146.
800
E. Amort, Vetus disciplina, s.520.
801
Tamże, Vetus disciplina, s.513-514.
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wspólnotą i prosić o pokutę oraz absolucję, albo byli wywoływani przez przełożonego i
oskarżani przez współbraci. Oskarżającym się, poza wyznaniem win, podobnie jak i
oskarżanym, nie wolno było usprawiedliwiać się przed kapitułą802. Dodajmy jeszcze, że
konstytucje zabraniały zakonnikom zwracać się do siebie po imieniu ani też nazywać coś
swoim, poza krewnymi i grzechami803. Z rzeczy osobistego użytku zakonnicy mogli
przechowywać: dwa habity (codzienny i świąteczny), dwa futra (jedno krótkie, drugie długie),
kapę, dwa mucety (jeden grubszy, drugi lżejszy), trzy koszule, troje kaleson, dwie pary butów
(zimowe i letnie), dwie pary skarpet wełnianych i czapkę futrzaną na okres zimowy804.
Książek nie można było przetrzymywać u siebie w celi bez zezwolenia przełożonego.
Wspólnota kanoników miała charakter klerycki. Konstytucje mówiły zatem bardzo dużo o
liturgii i jej sprawowaniu, o posłudze duszpasterskiej, o nauce i nauczaniu, natomiast pracy
ręcznej poświęciły zaledwie kilka zdań. Nowicjusze wykonywali jednak we wspólnocie
pewne prace fizyczne, jak pomoc w kuchni przy zmywaniu naczyń, pomoc w szatni,
sprzątanie korytarzy klasztornych805. Zwyczaj ten był podtrzymywany w zgromadzeniu
jeszcze w XVII wieku. Ks. Stefan Ranatowicz odnotował w swojej kronice: „Był też zwyczay
aż do moiey bytności 1636, że na solemne święta młodzi bracia, in signum humilitatis, kufle
myiali cynowe”806. Zakonnicy w miejsce pracy fizycznej byli zobowiązani do pisania kazań i
pracy w skryptorium807.
Pierwsze miejsce w konwencie przysługiwało zawsze prepozytowi. Prepozyta
nazywano również prałatem, aczkolwiek w dokumentach tytuł ten został użyty po raz
pierwszy dopiero w 1472 roku, w odniesieniu do prepozyta Jakuba z Wadowic808. Według
konstytucji prepozyt zajmował „locum Christi in monasterio”809. Niewłaściwe zachowanie
wobec prepozyta, ubliżenie jego osobie, było traktowane jako jedno z najcięższych
wykroczeń, obraza prepozyta była jednoznaczna z obrazą Boga810. Na prepozycie spoczywała
cała odpowiedzialność za klasztor, tak w zakresie spraw duchowych, jak i doczesnych.
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Tamże, Vetus discplina, s.513; Collectio super Statuta, cap. XXXIX.
E. Amort, Vetus disciplina, s.516.
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Tamże, s.639.
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K. Łoniewski, Żywot, s.3; S. Ryłko, Patron Kazimierza, s.68.
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S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, k. 147v.
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copia in bibliotheca et choro, loco operis manualis, obbligati erant”. Zob. S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis,
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Władza prepozyta nie była absolutna, gdyż przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących
klasztoru i jego zakonników, prepozyt musiał mieć wyraźną zgodę kapituły konwentualnej.
Kapituła konwentualna była ważną instytucją, należeli do niej, jak to już wcześniej
zaznaczyłem, zakonnicy po ślubach i ze święceniami wyższymi. Drugą instancją w klasztorze
po prepozycie, a zarazem jego prawą ręką, był przeor. Przeor bywał ustanawiany „non per
electionem canonicam sed per meram voluntatem Praelati” i również „per meram voluntatem
Praelati” mógł być pozbawiony urzędu811. Przed ustanowieniem przeora prepozyt zasięgał
jednak opinii kapituły, czasem drogą głosowania812. Przeor był koordynatorem życia
wspólnotowego w klasztorze813. Następnym po przeorze, w strukturze hierarchicznej
klasztoru, był magister nowicjuszy. Konstytucje wymagały, aby kandydat do tego urzędu był
„discretus et Deum timente”. Z urzędem magistra łączono tradycyjnie urząd lektora filozofii
względnie teologii oraz urząd wiceprzeora. W dokumentach przy określaniu stanowisk
jeszcze w XVII wieku używano zazwyczaj formuły: „subprior seu novitiorum magister” albo
„novitiorum magister seu subprior”814. Kolejnym ważnym urzędem był urząd zakrystiana. W
praktyce zakrystian był wikariuszem prepozyta do spraw parafii. Kierował zatem pracą
duszpasterską, troszczył się o kościół i o liturgię815. Pod jego nadzorem był nadto skarbiec
kościelny816. Zakrystian prowadził kościelne księgi przychodów i rozchodów. Do
obowiązków zakrystiana należało również odprawianie mszy świętych fundacyjnych, za
fundatorów i dobrodziejów kościoła oraz klasztoru, a także innych przewidzianych
konstytucjami czy ustawami kapitulnymi817. Sprawami związanymi z ekonomią i
administracją zajmowali się na zlecenie prepozyta prokuratorzy. Z nekrologu oraz akt
kapitulnych wiemy, że klasztor miał czterech różnych prokuratorów: prokuratora konwentu
(dispensator, procurator coquinae), który troszczył się bezpośrednio o zaopatrzenie kuchni
811

J.H. Matuszewicz, Canonicus regularis, q.155.
ABC, Metrica Conventus, II, s.69.
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„Prior in Ordine nostro habet officium, quod debet curare ut regularis observantia in Conventu vigeat,
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debet interesse, quae ad cultum divinum pertinent, assiduam suam praesentia promovere, aliqua ad religiosam
disciplinam conservandam providere. Caeterum et haec omnia dependenter a mente Praelati sui facere debet, ob
defectu potestatis ordinariae, quae est solum penes ipsum Praelatum”. Zob. J.H. Matuszewicz, Canonicus
regularis, q 155. W wizytacji kard. Radziwiłła z 1596 roku znajdujemy takie słowa o przeorze: „Prior (...) vices
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potuerit”. Zob. ABC, Lumen ad revelationem, s. 61.
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mundissime conservare, luminaria, panem, vinum, ex censibus sacristiae providere, paramenta diversorum
colorum pro diveristate temporis ad ornatum et mysterium altaris praeparare”. Zob. ABC, Lumen ad
revelationem, s. 62.
816
Tamże.
817
ABC, Metrica Conventus, I, s.172-173.
812

213

wspólnoty oraz budynki klasztorne; prokuratora molendinorum, który czuwał nad pracą
klasztornych młynów; prokuratora villarum, którego zadaniem było doglądanie folwarków
klasztornych; prokuratora causarum, który prowadził sprawy sądowe w sądach kościelnych i
cywilnych. Oprócz wyżej wymienionych w klasztorze były jeszcze inne urzędy, jak
bibliotekarz, infirmarz, kaznodzieja, spowiednik, kurator szatni, kurator ogrodu. Do
bibliotekarza należało czuwanie nad księgozbiorem818. Infirmarz troszczył się o chorych w
klasztorze i na zewnątrz, roznosił wiatyk, nadzorował posługę apteki i infirmerii, które
działały przy klasztorze przynajmniej w XV wieku819. Kaznodzieja miał za zadanie głoszenie
kazań w kościele w niedziele i święta. Z nekrologu klasztornego oraz akt krakowskiego
konsystorza biskupiego wiemy, że w kościele parafialnym Bożego Ciała jeszcze w pierwszym
ćwierćwieczu XVI wieku głoszono kazania w języku polskim i niemieckim820. Spowiedników
stałych było przynajmniej dwóch – jeden dla parafii, drugi dla konwentu. W Wielkim Poście
natomiast i na dni odpustów prepozyt miał zatroszczyć się o dodatkowych spowiedników, aby
wierni mogli bez trudności skorzystać ze spowiedzi821. Szatny (vestiarius) opiekował się
szatnią, pilnował stanu szat zakonników i bielizny klasztornej, natomiast ogrodnik
(hortulanus) doglądał ogrodu klasztornego, który w tym czasie był spory i dzielił się na dwie
części – rekreacyjną i warzywną. Urzędy były przydzielane w czasie rocznych kapituł
konwentualnych, które – jak wskazują zachowane źródła – w klasztorze Bożego Ciała
odbywały się w oktawie Epifanii lub w oktawie Wielkanocy. Konstytucje przedtrydenckie nie
określały czasowych granic kadencji poszczególnych urzędów niższych, w praktyce byli
więc tacy, którzy powierzony sobie urząd pełnili tylko przez jeden rok, inni zaś trwali na
urzędzie kilka, a nawet kilkanaście lat, w zależności od woli prepozyta i kapituły.
Atmosfera w klasztorze była dobra, dyscyplina nie odbiegała od reguły i statutów, co
potwierdzają mistrz Jan Długosz, zachowane przywileje fundacji klasztorów w Kłobucku, w
Kraśniku i w Kurozwękach, a także korespondencja prepozyta kłodzkiego Benedykta
Polkenheima. Mistrz Jan Długosz, który już w 1454 roku napisał, że u kanoników
regularnych na Kazimierzu „pulcherrima observantia regularis refulget” znał ich konwent z
autopsji, bywał bowiem u nich, co sam potwierdził w opisie zamieszczonym w Liber
beneficiorum diecezji krakowskiej. Bezpośrednią okazję do poznania konwentu miał prepozyt
818
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Polkenheim, gdyż przebywał tu jakiś czas na wygnaniu. Z klasztoru krakowskiego posłał 3
października 1490 roku list do przeora w Kłodzku, w którym napisał ze zdziwieniem, że tutaj
jeszcze „dawne i z największą dokładnością zachowuje się statuty [...]. Bracia zaś gorliwością
zakonną przejęci ćwiczenia duchowne jak najporządniej sprawują”822. Był to zatem konwent,
który bliższe i dalsze otoczenie budował swoją kulturą i apostolstwem. Pod koniec lat
osiemdziesiątych XV wieku dały jednakże znać o sobie pierwsze trudności, które były
zapowiedzią kryzysu ujawnionego z całą siłą w latach 1518-1522 i zakończonego dość
surową wizytacją zarządzoną przez biskupa Jana Konarskiego. W dużym stopniu miały one
związek z nowym stylem myślenia, czyli antropocentryzmem humanistycznym, rozwijanym
w Krakowie przez Jana Ostroroga, Filipa Kallimacha i innych. Dalekim echem tych trudności
jest zapis w biografii Stanisława Kazimierczyka wydanej przez ks. Krzysztofa Łoniewskiego,
że Błogosławiony „pobożne stare zatrzymywał zwyczaje, y nie radził się nigdy porywać, aż
za wielkim czasu długiego dobrym rozmysłem, na nowe”823. Dla otoczenia był to problem
niezauważalny, gdyż na zewnątrz wszystko toczyło się jeszcze po dawnemu. Król Jan
Olbracht w kilku przywilejach wystawionych dla klasztoru słusznie chwalił zgromadzenie za
pobożność i dyscyplinę824, chociaż za jego murami toczyły się już dysputy zmierzające do
zmian w zakresie zaszczepionej przez „ojców niemieckich”, jak pisał ks. Stefan Ranatowicz,
dyscypliny825.
Streszczenie
Artukuł opisuje konwent Bożego Ciała kanoników regularnych na Kazimierzu pod
Krakowem w okresie, gdy przebywał w nim święty Stanisław Kazimierczyk. Konwent został
ufundowany 26.III.1405 roku przez króla Władysława Jagiełłę oraz biskupa krakowskiego
Piotra Wysza. Święty wstapił do niego nie wczesniej niż w 1461 roku. W klasztorze było
wówczas ok. 25 zakonników. Urząd prepozyta pełnił Gaspar Polak, pochodzący z Krakowa,
przeorem był Mikołaj Lammel, mistrzem nowicjatu Wawrzyniec. Z pozostałych zakonników
wyróżniali się aktywnością: Mikołaj z Lublina, aptekarz, Marcin z Krakowa, kaznodzieja
języka niemieckiego, brat Jan z Nysy, malarz ścienny i tablicowy ceniony przez samego króla
Kazimierza Jagiellończyka. Kiedy święty umierał w 1489 roku konwent liczył nie więcej niż
25 zakonników. Rządy prepozyta generalnego sprawował Jakub z Wadowic, zaś przeorem był
Jakub [Oleśnicki]. Aktywnością wyróżniali się: Grzegorz Scholtis z Krakowa, zakrystian,
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który spisał pierwsze miracula przy grobie Stanisława, Jan z Lublina, Mikołaj z Biecza, Jan z
Sącza, Mikołaj z Biecza oraz Jan z Nysy. Jan z Nysy namalował pierwszy wizerunek
Stanisława. Codzienne życie konwentu opierało się na regule św. Augustyna oraz statutach
zatwierdzonych w 1439 roku przez sobór bazylejski. Atmosfera w klasztorze była dobra,
dyscyplina nie odbiegała od reguły i statutów, co potwierdzają mistrz Jan Długosz, kronikarz i
historiograf krakowski, zachowane przywileje fundacji klasztorów filialnych w Kłobucku, w
Kraśniku i w Kurozwękach, a także korespondencja prepozyta kłodzkiego Benedykta
Polkenheima. Mistrz Jan Długosz, który już w 1454 roku napisał, że u kanoników
regularnych na Kazimierzu „pulcherrima observantia regularis refulget” znał konwent Bożego
Ciała z autopsji, bywał tu bowiem, co sam potwierdził w opisie zamieszczonym w Liber
beneficiorum diecezji krakowskiej. Bezpośrednią okazję do poznania konwentu miał prepozyt
Polkenheim, gdyż przebywał tu jakiś czas na wygnaniu w związku z konfliktem z księcem
śląskim. Z klasztoru krakowskiego posłał 3 października 1490 roku list do przeora w
Kłodzku, w którym napisał z podziwem, że tutaj jeszcze „dawne i z największą dokładnością
zachowuje się statuty [...]. Bracia zaś gorliwością zakonną przejęci ćwiczenia duchowne jak
najporządniej sprawują”826. Był to zatem konwent, który bliższe i dalsze otoczenie budował
swoją kulturą i apostolstwem.
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RUCH DEVOTIONIS MODERNAE W CZECZACH

Upadek idei wypraw krzyżowych przyniósł za sobą nie tylko wzbogacenie miast włoskich i
załamanie się dotychczasowych, opartych na systemie lennym zasad życia społecznego i
gospodarczego, ale także poważny kryzys wartości, w tym także życia religijnego. Na to
nałożyły się klęski żywiołowe, wojny i epidemie, które w wyjątkowo dużej liczbie
nawiedzały ówczesną Europę. Przełożyło się to z jednej strony na wzrost nastrojów
pesymistycznych, których wyrazem były chociażby ruchy o charakterze pokutniczym ( takie
jak np. biczownicy), z drugiej – dążenie do wypracowania nowych form religijności,
dostosowanych do potrzeb zmieniającego się społeczeństwa późnośredniowiecznego827.
Widoczną oznaką tych zmian było dążenie do rozwijania indywidualnej pobożności,
opartej nie tyle o tradycyjną liturgię, co o osobistą lekturę i modlitwę828. Mimo iż temu
ruchowi nadano nazwę „nowej pobożności” (devotio moderna), to jednak osadzony on był w
dawnej tradycji klasztornej, odwoływał się do idei „życia apostolskiego” (vita apostolica), a
przymiotnik moderna w założeniu twórców ruchu oznaczał raczej współczesna, dzisiejsza niż
nowoczesna i stanowił przeciwieństwo do dawnej pobożności (devotio antiqua)829.
Za twórcę idei „nowej pobożności” uważa się powszechnie Gerarda Groote’a, choć
podobne idee głosił już wcześniej teolog i mistyk Jan Ruybroeck830. Gerard Groote był synem
bogatego kupca z Deventer i absolwentem uniwersytetu paryskiego. W 1374 r. zrezygnował
on z dobrze zapowiadającej się kariery kościelnej oraz szeregu beneficjów i osiadł na kilka lat
w kartuzji. Następnie rozpoczął działalność jako wędrowny kaznodzieja, którą prowadził
niemal do końca życia. Umierając w 1384 r. pozostawił po sobie kilka grup życia wspólnego,
skupiających zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Stworzeniem dla nich odpowiednich ram
instytucjonalnych zajął się już następca Gerarda – Florens Radevijns, który nadał temu
ruchowi dwojaki kształt: kanoników regularnych oraz Braci i Sióstr Życia Wspólnego.
827
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Wkrótce wspólnota kanonicka utworzyła konwent w Windesheimie koło Amsterdamu ( 1387
r.). Kilkadziesiąt lat później kongregacja windesheimska liczyła 84 klasztory męskie i 13
żeńskich831. O atrakcyjności całego ruchu zadecydowała z pewnością , jak to określił swego
czasu

J.

Kłoczowski, atmosfera

nowego

szczerego

ewangelizmu,

połączonego

z

mieszczańskim praktycyzmem i konkretnością myślenia832. Odrzucono wszelkie skrajności, w
tym długotrwałe praktyki liturgiczne, czy skrajne formy ascezy. Wystrzegano się formalizmu
i jałowych dysput intelektualnych. Celem miało być naśladowanie Chrystusa. Wyrazem tych
nowych prądów jest dzieło przypisywane św. Tomaszowi a Kempis, kanonikowi regularnemu
z St. Agnetenberg O naśladowaniu Chrystusa (Imitatio Christi).
Jakkolwiek wielu badaczy, w tym także polskich, takich jak K. Górski833 czy wspomniany
J. Kłoczowski, wiążą narodziny nowej pobożności z Gerardem Groote i niderlandzkim, to
trzeba pamiętać, że jeszcze przed II wojną światową znany badacz niemiecki Eduard Winter
zwrócił uwagę na podobieństwa pomiędzy działaniami religijnych reformatorów w
Niderlandach i Czechach834. Myśl ta znalazła swe twórcze rozwinięcie we współczesnej
literaturze czeskiej835. Wskazuje się tu na trzy źródła, dzięki którym nowe idee religijne
mogły się tam pojawić i zaistnieć. Pierwszym z nich są Włochy, ze swymi
wczesnorenesansowymi prądami religijnymi i umysłowymi. Drugim Kościół czeski, a trzecim
– dwór cesarski Luksemburgów.
Powszechnie znane są kontakty Luksemburgów, w tym zwłaszcza Karola IV z Włochami,
zapomina się jednak, że równie intensywne były kontakty Kościoła czeskiego z różnymi
ośrodkami tamtejszego życia religijnego. Dotyczy to zwłaszcza północnych Włoch, które w
XIV w. stały się terenem ruchów o charakterze pokutniczo – biczowniczym836. Szczególną
rolę odegrały tu związki z klasztorem San Pietro in Ciel d’Oro z Pawii, intensywne zwłaszcza
za czasów biskupa praskiego Jana z Dražic, który w roku 1340 sprowadził z tamtejszego
klasztoru kilku kanoników do założonego przez siebie klasztoru kanoników regularnych w
Roudnicach837. Uzupełnili oni skład wspólnoty, stworzonej przez zakonników z francuskiej
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kongregacji św. Rufa838. Według E. Wintera to właśnie za sprawą zakonników z Pawii dotarły
do Czech idee wczesnego renesansu, a oni

jako pierwsi praktykowali w Roudnicach idee

devotio moderna.839 Biskup Jan z Dražic kilkakrotnie przybywał w Pawii, starając się między
innymi sprowadzić stamtąd relikwie św Wita do praskiej katedry na Hradczanach840. Znane
są także związki z tym miastem królów czeskich z dynastii Luksemburgów. Karol IV w 1331
r. przybył do Pawii z pielgrzymką do grobu św. Augustyna. Również w czasie późniejszych
pobytów mieszkał w tamtejszym klasztorze kanoników regularnych841. Z prądami „nowego
augustianizmu” zapoznał się we Włoszech także następca Jana na stolicy biskupiej,
późniejszy pierwszy arcybiskup praski Arnošt z Pardubic. Zrobił on na nim tak wielkie
wrażenie, że polska biografka Arnošta, L. Matusik, stwierdziła, że był on wręcz
„zafascynowany nowym augustianizmem”842. Nie tylko on zresztą. W tym czasie na
uniwersytetach włoskich nastąpił prawdziwy renesans myśli św. Augustyna. Studenci czescy
przenosili to zainteresowanie myślami biskupa Hippony na ziemie rodzinne po zakończeniu
edukacji. Efektem tego jest chociażby duża liczba dzieł św. Augustyna przepisywanych w
tym czasie w skryptoriach czeskich843. Z terenu Włoch dochodziły w końcu na teren Czech
idee rodzącego się renesansu. Wystarczy tu wspomnieć o korespondencji Arnošta z Pardubic
z Petrarką . Ten prekursor renesansu odwiedził zresztą Pragę osobiście. W latach 1350 – 1352
na dworze królewskim, a później i arcybiskupim przebywał inny znany włoski prekursor
humanizmu Cola di Rienzo844.
Mówiąc o podłożu, na którym rozwijała się „nowa pobożność” na terenie Czech nie
sposób pominąć roli dworu królewsko–cesarskiego. Tak Jan, jak i Karol Luksemburgowie
bardzo mocno wspierali ruch kanoników regularnych. Efektem ich działań była fundacja
klasztoru kanoników regularnych pw. NMP Wniebowziętej i św. Karola na Nowym Mieście
w Pradze w 1350 r.845. Nie do przecenienia jest decyzja o założeniu w Pradze uniwersytetu, w
której to decyzji współuczestniczył także Arnošt z Pardubic. Uczelnia ta już wkrótce
838
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zasłynęła nie tylko z wysokiego poziomu nauczania, ale także z propagowania nowych
prądów religijnych i intelektualnych. Wystarczy wspomnieć, że jej absolwentami byli Florens
Radevijns (współpracownik i następca Gerarda Groote’a), Gerard Skadde czy Wilhelm
Vroede z Utrechtu – późniejsi propagatorzy idei devotionis modernae846. W Pradze przebywał
też sam Gerard Groote, spotykał się wówczas z Arnoštem, który wtedy pełnił urząd kanclerza
uniwersytetu w Pradze847. W Pradze studiował także Jan Busch, późniejszy reformator życia
klasztornego na terenie Rzeszy. To on jako pierwszy użył terminu devotio moderna na
określenie nowych tendencji w duchowości XIV w.848 Nie sposób tu nie wspomnieć o
reformatorach związanych z uniwersytetem praskim: Konradzie Waldhausenie i Janie Miliču
z Kromeřiža. Konrad, kanonik regularny z Waldhausen z Dolnej Austrii został specjalnie
zaproszony do Pragi przez cesarza Karola, prawdopodobnie za namową arcybiskupa Arnošta
w celu naprawy życia religijnego mieszkańców czeskiej stolicy849. Musimy pamiętać, że ruch
„nowej pobożności” był także protestem przeciw zabobonnym formom pobożności ludowej850
. Konrad Waldhausen zasłynął jako autor niezwykle popularnych i żarliwych kazań, które
przyciągały tłumy mieszkańców miasta. Niektóre z nich znalazły się później w zbiorach
bibliotecznych śląskich i polskich kanoników regularnych, także dzięki przepisywaniu ich
przez zakonników studiujących wówczas w Pradze851. To dzięki wspomnianym wyżej
reformatorom idea „nowej pobożności” nabrała nowego, społecznego wymiaru852. Wielkim
propagatorem ruchu devotionis modernae był także rektor Uniwersytetu w Pradze – Wojciech
Raňkov z Ježova853. Z kolei idee humanizmu propagował w swych pismach Jan ze Środy
Śląskiej854. Warto tu wspomnieć, że to właśnie w środowisku naukowym Pragi z ideą nowej
pobożności zetknęli się śląscy kanonicy regularni, a także późniejsi profesorowie
Uniwersytetu Krakowskiego, tacy jak chociażby Mateusz z Krakowa855.
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Dwór Luksemburgów przyciągał w tym czasie licznych uczonych i artystów, a Praga
stała się centrum życia gospodarczego i kulturalnego Europy. Mówiąc o rozprzestrzenianiu
się idei „nowej pobożności” należy wspomnieć o licznych kontaktach handlowych Czech z
Niderlandami, ze względu na funkcjonowanie silnego mieszczaństwa na terenie obu ziem. Na
marginesie dodam tu tylko, że wybitny znawca duchowości średniowiecznej – Karol Górski,
konsekwentnie wiąże ruch nowej pobożności z obszarem Niderlandów, czeskich
reformatorów zaliczając jedynie do gorliwych zelotów856.
Najważniejszym wszakże środowiskiem, w którym rozwinęły się idee devotionis modernae,
nie tylko w Czechach, były klasztory kanoników regularnych. Pierwszy konwent kanoników
regularnych w Czechach został osadzony – jak już zostało wspomniane wyżej – staraniem
biskupa praskiego Jana z Dražic w Roudnicach nad Łabą. Kolejne klasztory powstały z
inicjatywy

jego następcy – arcybiskupa Arnošta z Pardubic. W kolejności były to

prepozytury w: Kłodzku (1349/1350), Jaromerzu (1349 / 1356), Rokiczanach (1362), Sadsce
(1362), Trzeboni (fundacja Rožemberków w 1367 r.), Litomyślu,

fundacja tamtejszego

biskupa Piotra Jelito w Lanškrounie (1371 r.), a na Morawach w Šternberku (1371 ), Fulneku
(1387/ 89) i Proštejowie (1391) – te ostanie to fundacje miejscowej szlachty)857. Nas
interesują tu zwłaszcza klasztory, które stanowiły trzon tzw. kongregacji roudnickiej ( a więc
prócz Roudnic, Kłodzko, Sadska, Rokiczany, Jaromierz, a w późniejszym okresie także
Kraków i kilka innych, w sumie kilkanaście domów zakonnych)858. Tamtejszym kanonikom
regularnym udało się skutecznie połączyć idee nowej pobożności z klasyczną formacją
kanonicką, związaną z położeniem dużego nacisku na naukę i nauczanie. Duża w tym zasługa
także papieża Benedykta XII, który w bulli reformującej Ad decorem ecclesie, ukształtował
konwent w Roudnicach859. W 1352 r. staraniem Arnošta z Pardubic konwent roudnicki
uzyskał od papieża Klemensa VI prawo do stworzenia osobnych cel przeznaczonych na
studiowanie i przepisywanie ksiąg860. Duży wpływ na kształtowanie się życia wewnętrznego
w roudnickim klasztorze miały pisma Bartłomieja z Chlumce, zwanego Claretus de Solentia.
Badacze czescy zwracają uwagę na wpływ jaki wywarł on na innego znanego Claretę, Piotra,
którego czeska literatura konsekwentnie nazywa Clarificatorem861. Piotr Clareta vel
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Clarificator wstąpił do klasztoru roudnickiego ok. 1360 r. Od 1383 r. był przeorem konwentu
rudnickiego, kapelanem i wielkim przyjacielem arcybiskupa Pragi Jana z Jenštejna. Na
przełomie XIV i XV w. przeprowadził wizytacje w klasztorach kanoników regularnych
diecezji praskiej, ołomunieckiej i litomyskiej862. Znane są także jego kontakty z praskimi
kartuzami. Ostatnia wzmianka o nim pochodzi z roku 1406863. Najważniejszym dziełem
Piotra było Compendium honeste vite, w którym zebrał on zasady życia według nowej
pobożności.864 W Polsce Piotr Clarificator znany jest zwłaszcza ze swoich statutów oraz ich
komentarza, zwanego Collectio super statuta, których egzemplarz zachował się w zbiorach
krakowskich kanoników regularnych i jego filii865. Także w zbiorach krakowskich zachowała
się prawdopodobnie jako jedyna kopia Formula novitiorum866. Oprócz tego Piotr jest autorem
dzieła Dietarius observantiae regularis, napisanego na prośbę biskupa Jana z Jenštejna867. Po
śmierci swego przyjaciela biskupa, Piotr sporządził także jego żywot, zatytułowany Libellus
de fuga seculi868. Warto tu dodać, że w II połowie XIV wieku w klasztorze roudnickim
działali też inni pisarze i teolodzy, tacy jak Mateusz Beran, autor dzieła homiletyckiego
Confundarius minor, Stefan z Uhřetic, absolwent uniwersytetu w Perugii, autor Questiones
seu Casus conscientiae, Albert z Pragi i inni869.
Studium Pisma Świętego, w tym zwłaszcza Ewangelii, Ojców Kościoła, współczesnej
literatury teologicznej i filozoficznej, połączone z gromadzeniem, kopiowaniem, a nawet
tłumaczeniem ksiąg na język czeski, to szczególne cechy nowej pobożności praktykowanej w
czeskich klasztorach kanoników regularnych kongregacji roudnickiej. Zamiłowanie do ksiąg
przejął z Włoch już Arnošt z Pardubic, który rozdawał je wielu klasztorom i kościołom. Duży
nacisk położono na pisanie, które należało do podstawowych, pozachórowych zajęć
zakonników870. „Swoisty kult książki, pojmowany w duchu devotionis modernae był – jak to
stwierdził swego czasu Henryk Damian Wojtyska – jednym z elementów konstytutywnych
duchowości kanonickiej. Objawiał się on [nie tylko] w intensywnym czytaniu i przepisywaniu
862
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świętych ksiąg, w skryptoriach klasztornych, [ale] przede wszystkim w lekturze i
propagowaniu przez wszystkich (…) traktatu Tomasza a Kempis O naśladowaniu
Chrystusa871.

Studiowanie

ksiąg

wymuszało

posiadanie

odpowiednio

wysokiego

wykształcenia, stąd tak duży nacisk położony na naukę i nauczanie – dwa nieodłączne
elementy duchowości roudnickiej. Zakonnicy roudniccy nawiązywali tu do tradycji paryskich
wiktorynów. Nauka miała stanowić drogę do osiągnięcia celu jakim była świętość i apostolat
(sanctitas et apostolatus)872 . Nauka miała przygotowywać zakonników do kontemplacji, a nie
stanowić celu samego w sobie873. Widać to nie tylko na przykładzie statutów wydanych dla
arcybiskupstwa praskiego, ale także w tworzeniu szkół przyklasztornych, które mogły się
pochwalić wysokim poziomem nauczania. Najlepszym przykładem jest tu szkoła przy
klasztorze kanoników regularnych w Kłodzku, która w krótkim czasie mogła konkurować z
posiadającą wieloletnią tradycję tamtejszą szkołą joannicką874. Warto zatrzymać się na chwilę
przy klasztorze kłodzkim, bowiem to z tym środowiskiem związane są początki prepozytury
Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie. Klasztor kłodzki powstał z inicjatywy arcybiskupa
Arnošta z Pardubic w 1349/ 50 r. Wybór miejsca nie był przypadkowy, bowiem było to
miasto, w którym Arnošt spędził swoje dzieciństwo (jego ojciec bowiem był starostą
kłodzkim). Był z nim związany przez całe życie i tam też znalazł miejsce swego wiecznego
spoczynku875. Klasztor kłodzki miał zostać stworzony według najlepszych wzorów devotionis
modernae. W składzie konwentu znaleźli się ludzie wykształceni, absolwenci uniwersytetu
praskiego, niektórzy nawet ze stopniem doktora, którzy na wzór macierzystego domu w
Roudnicach z zapałem wcielali w życie idee nowej pobożności. Jan Austriak, późniejszy
prepozyt klasztoru Bożego Ciała w Krakowie znał osobiście Piotra Claretę876. Wysoki poziom
moralny, zaangażowanie religijne oraz walory intelektualne zakonników kłodzkich
doprowadziły do zawarcia konfraterni pomiędzy nimi a królową Jadwigą (1392 r.)877.
Osobisty kontakt z kłodzkimi kanonikami zaowocował pomysłem stworzenia podobnej
prepozytury kanonickiej w Krakowie. Śmierć królowej w 1399 r. na krótko zahamowała tę
inicjatywę. Została ona sfinalizowana w 1405 r. za sprawą Władysława Jagiełły, przy
871
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współpracy biskupa Piotra Wysza878. Do Krakowa zostali wysłani wybitni przedstawiciele
klasztoru kłodzkiego: Konrad Aleman i Jan Austriak. Obaj wcześniej należeli do konwentu
rudnickiego. Nic też dziwnego, że życie w nowym klasztorze zorganizowali na wzór
zwyczajów roudnickich, praktykowanych także i w Kłodzku. Na prośbę Jana Austriaka w
1426 r. przysłano z Czech do Krakowa komentarz do statutów opracowanych wcześniej przez
Piotra Claretę879. W ten sposób na grunt krakowski przeniesiony został czeski typ devotionis
modernae. Statuty Clarety czytane były w krakowskim klasztorze codziennie. Nakładały na
zakonników potrójny obowiązek: nauki, modlitwy i dobrego działania880. Przypominały, że
nauka i czytanie książek potrzebne były „nie tylko dla własnego postępu duchowego i
kierowania własnym sumieniem, lecz także dla pouczania tych, o których troska została
zakonowi powierzona”881. Głównym celem zakonników było przeobrażenie życia w dążeniu
do świętości882. Statuty podkreślały też prymat miłości, ale i pokory, podobnie jak to było w
przypadku Braci i Sióstr Wspólnego Życia zalecały umiarkowaną ascezę. W przeciwieństwie
jednak do tych ostatnich podkreślały wagę wspólnej modlitwy, stawiając ją w centrum życia
klasztornego883. Charakterystyczną cechą „nowej pobożności”, praktykowanej nie tylko w
Roudnicach był silny chrystocentryzm (stąd naśladowanie Chrystusa) oraz nacisk na życie
sakramentalne (zwłaszcza na spowiedź i Eucharystię)884. Zachęcanie do częstego
przyjmowania Komunii św. spotykamy w pismach autorów wywodzących się także spoza
środowiska rudnickiego, takich chociażby jak Maciej z Janova885. Inną charakterystyczną
cechą, nie tylko czeskiej odmiany „nowej pobożności”, był też kult maryjny886.
Dzięki kongregacji rudnickiej idee „nowej pobożności” bardzo szybko rozszerzyły się
na inne klasztory kanoników regularnych, nie tylko w Czechach i na Morawach, ale także w
Rzeszy Niemieckiej, Austrii, na Węgrzech i Polsce. Kontakty klasztorów śląskich z
Czechami, a zwłaszcza z nowopowstałym na początku XV wieku klasztorem Bożego Ciała w
Krakowie, spowodowały, że także i na Śląsku idee nowej pobożności stały się niezwykle
popularne i praktykowane. W I połowie XV wieku niemal wszystkie domy kanoników
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regularnych w Polsce i na Śląsku podjęły się przeprowadzenia reform życia wewnętrznego w
duchu devotionis modernae887. Ale to jest już temat na inną okazję.
Streszczenie
Kryzys wartości, w tym także kryzys instytucji kościelnych i życia religijnego w XIV i
XV wieku spowodował dążenia do wypracowania nowych form religijności, dostosowanych
do potrzeb zmieniającego się społeczeństwa późnośredniowiecznego. Widoczną oznaką tych
zmian jest dążenie do rozwijania indywidualnej pobożności, opartej nie tyle o tradycyjną
liturgię, co o osobistą lekturę i modlitwę. Za twórcę idei „nowej pobożności” uważa się
Gerarda Groote’a, syna bogatego kupca z Deventer i absolwenta uniwersytetu paryskiego.
Stworzył on grupy życia wspólnego, dla których ramy organizacyjne wypracował jego uczeń
Florens Radevijns. W ten sposób powstała kongregacja w Windesheim koło Amsterdamu.
Wielu badaczy właśnie z kręgiem niderlandzkim wiąże powstanie idei „nowej pobożności”.
Jednak już przed wojną niemiecki historyk E. Winter zwrócił uwagę na podobieństwa
pomiędzy działaniami religijnych reformatorów w Niderlandach i Czechach. Myśl ta znalazła
swe twórcze rozwinięcie we współczesnej literaturze czeskiej. Wskazuje się tu na trzy źródła,
dzięki którym nowe idee religijne mogły się tam pojawić i zaistnieć. Pierwszym z nich są
Włochy ze swymi wczesnorenesansowymi prądami religijnymi i umysłowymi. Drugim
Kościół czeski, a trzecim – dwór cesarski Luksemburgów. Szczególną rolę odegrały tu
związki z klasztorem San Pietro in Ciel d’Oro z Pawii, intensywne zwłaszcza za czasów
biskupa praskiego Jana z Dražic, który w roku 1340 sprowadził z tamtejszego klasztoru kilku
kanoników do założonego przez siebie klasztoru kanoników regularnych w Rudnicach.
Mówiąc o podłożu, na którym rozwijała się „nowa pobożność” na terenie Czech, nie sposób
pominąć roli dworu królewsko–cesarskiego. Tak Jan, jak i Karol Luksemburgowie bardzo
mocno wspierali ruch kanoników regularnych. Dużą rolę odegrał też Uniwersytet w Pradze,
którego absolwentami byli Florens Radevijns (współpracownik i następca Gerarda Groote’a),
Gerard Skadde czy Wilhelm Vroede z Utrechtu – późniejsi propagatorzy idei devotionis
modernae. W Pradze przebywał też sam Gerard Groote. Trzeba też wspomnieć o
reformatorach związanych z uniwersytetem praskim: Konradzie Waldhausenie i Janie Miliču
z Kromeřiža. Wielkim propagatorem ruchu devotionis modernae był także rektor
Uniwersytetu w Pradze – Wojciech Raňkov z Ježova. Najważniejszym wszakże
środowiskiem, w którym rozwinęły się idee devotionis modernae, nie tylko w Czechach były
klasztory kanoników regularnych, a zwłaszcza te, które stanowiły trzon tzw. kongregacji
roudnickiej. Tamtejszym kanonikom regularnym udało się skutecznie połączyć idee nowej
pobożności z klasyczną formacją kanonicką, związaną z położeniem dużego nacisku na naukę
i nauczanie. Duży wpływ na kształtowanie się życia wewnętrznego w roudnickim klasztorze
miały pisma Bartłomieja z Chlumce, zwanego Claretus de Solentia. Badacze czescy zwracają
uwagę na wpływ jaki wywarł on na innego znanego Claretę, Piotra, którego czeska literatura
konsekwentnie nazywa Clarificatorem. Najważniejszym dziełem Piotra było Compendium
honeste vite, w którym zebrał on zasady życia według nowej pobożności. W Polsce Piotr
Clarificator znany jest zwłaszcza ze swoich statutów oraz ich komentarza, zwanego Collectio
super statuta, których egzemplarz zachował się w zbiorach krakowskich kanoników
regularnych i jego filii. Studium Pisma Świętego, w tym zwłaszcza Ewangelii, Ojców
Kościoła, współczesnej literatury teologicznej i filozoficznej, połączone z gromadzeniem,
887
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kopiowaniem, a nawet tłumaczeniem ksiąg na język czeski, to szczególne cechy nowej
pobożności praktykowanej w czeskich klasztorach kanoników regularnych kongregacji
roudnickiej. Studiowanie ksiąg wymuszało posiadanie odpowiednio wysokiego
wykształcenia, stąd tak duży nacisk położony na naukę i nauczanie – dwa nieodłączne
elementy duchowości rudnickiej. Statuty Clarety czytane były w krakowskim klasztorze
codziennie. Nakładały na zakonników potrójny obowiązek: nauki, modlitwy i dobrego
działania. Charakterystyczną cechą „nowej pobożności”, praktykowanej nie tylko w
Roudnicach był silny chrystocentryzm (stąd naśladowanie Chrystusa) oraz nacisk na życie
sakramentalne (zwłaszcza na spowiedź i Eucharystię). Inną charakterystyczną cechą nie tylko
czeskiej odmiany „nowej pobożności” był też kult maryjny. Dzięki kongregacji roudnickiej
idee „nowej pobożności” bardzo szybko rozszerzyły się na inne klasztory kanoników
regularnych, nie tylko w Czechach i na Morawach, ale także w Rzeszy Niemieckiej, Austrii,
na Węgrzech i Polsce. W I połowie XV wieku niemal wszystkie domy kanoników
regularnych w Polsce i na Śląsku podjęły się przeprowadzenia reform życia wewnętrznego w
duchu devotionis modernae.

Ks. Włodzimierz Bielak
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RUCH DEVOTIONIS MODERNAE W POLSCE W XV WIEKU

Czternaste stulecie przyniosło Europie Zachodniej szereg bolesnych doświadczeń,
które odcisnęły swe piętno we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Pogłębiał się
kryzys gospodarczy, wybuchały krwawe wojny klasowe mające u swego źródła rażące
dysproporcje pomiędzy zbytkiem i przepychem życia mieszczan i arystokracji a skrajną nędzą
chłopstwa, Anglia i Francja uwikłały się w tragiczną wojnę stuletnią, czarna śmierć
dziesiątkowała ludność Europy, załamał się ustrój feudalny, upadała idea chrystianitatis, z
takim trudem wypracowana w wiekach poprzednich.
Recesja nie oszczędziła też Kościoła. Konflikt papieży z królem francuskim Filipem
Pięknym osłabił pozycję papiestwa, a ten stan rzeczy pogłębił się jeszcze w okresie pobytu
papieży w Avinionie. Papiestwo odcięte od swych rzymskich korzeni traciło autorytet, zaś
rozwijany ponad wszelką miarę fiskalizm kurii papieskiej, połączony z bezwzględną
egzekucją należności przez poborców podatkowych, budził uzasadnioną niechęć do dworu
papieskiego. Później przyszła jeszcze niechlubna schizma zachodnia, wprowadzająca chaos w
Kościele. Ta sytuacja odbijała się negatywnie na duszpasterstwie, bo zaczynało brakować
dobrych duszpasterzy: kler wyższy stawał się coraz bardziej zeświecczały, a niższy podlegał
procesom deklasacji. Poza tym wypracowana w XIII wieku scholastyka, ściśle łącząca
teologię z filozofią, nie dawała dobrych podstaw i metod duszpasterskich oraz prowadziła do
wytworzenia religijności sformalizowanej, opartej przede wszystkim na liturgii i
posłuszeństwie Kościołowi, bez odpowiedniego rozumienia przez wiernych prawd wiary i
osobistego ich przeżywania.
Wśród ludności niemającej oparcia ani we władzy świeckiej ani w Kościele budziły
się dekadenckie nastroje pesymizmu, uzewnętrzniane w sugestywnych wyobrażeniach śmierci
i rozwijały się pozakościelne formy pobożności: procesje biczowników, przesadny kult
relikwi i świętych, ruch beginek i begardów888.
Konieczność działań zmierzających do odnowy życia społecznego i religijnego była
oczywista. Kiedy zawiodły struktury polityczne i kościelne zaczęto szukać rozwiązań
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oddolnych, reform rozpoczynających się od pojedynczego człowieka. We włoszech pojawiły
się pierwsze symptomy odwołującego się do antyku humanizmu, którego jedną z
zasadniczych cech stał się antropocentryzm. W filozofii wybił się nurt nominalizmu
ugruntowany przez Wilhelma Ockhama, przyznający zasadniczą rolę w poznaniu bytom
jednostkowym. Nominalizm Ockhama, połączony później przez jego kontynuatorów z
augustianizmem, stał się podstawową doktryną rozwijaną na Uniwersytecie Praskim, a
później w Akademii Krakowskiej. Nie pozostało to bez wpływu na teologię – torowano drogę
teologii praktycznej. Podobnie jak humaniści, teologowie zaczęli powracać do źródeł
antycznych, w tym wypadku do Pisma Świętego i pism Ojców Kościoła, i badać je już nie w
oparciu o metodę filozoficzną, lecz filologiczną, pozwalającą odkrywać w nich bogactwo
nowych treści889.Wreszcie w strukturach społecznych, dzięki rozwojowi uniwersytetów
prawniczych, zaczęły pojawiać się państwa nowego typu, oddzielone od osoby władcy, a
oparte na ściśle określonym terytorium, na jednolitym prawie, posiadające byt indywidualny i
samodzielny890.
Wszystko to zwracało uwagę na jednostkę, w szczególności na jednostkę ludzką, i było
wyrazem pracy u podstaw, mającej przynieść w konsekwencji odrodzenie w skali
powszechnej.
Powstanie i główne idee devotio moderna
W dziedzinię odnowy Kościoła od podstaw wpisał się ruch devotio moderna. Jednak w
literaturze polskiej i w opinii wielu uczonych, pozostających pod wpływem wniosków Karola
Górskiego891, był redukowany jedynie do odłamu w duchowości chrześcijańskiej wywodzącej
się od braci wspólnego życia założonych w Niderlandach przez Gerarda Groota. Na
ukształtowanie się takiego poglądu miały najprawdopodobniej wpływ dwa czynniki: 1)
niedostateczne przebadanie owego zjawiska i wysuwanie pochopnych wniosków opartych na
powszechnym, ale bezkrytycznie przyjmowanym założeniu, iż sztandarowe dla devotio
moderna dzieło De imitatione Christi jest autorstwa Tomasza á Kempis oraz 2) w jakiejś
mierze naturalne łączenie typów pobożności ze wspólnotami o charakterze zakonnym, a taką
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byli bracia wspólnego życia. Devotio moderna do dzisiaj nie jest dogłębnie przebadana, ale
już nieco bliższe przyjrzenie się sprawie pozwala poddać w wątpliwość opinie Karola
Górskiego i szukać innych interpretacji892.
Najpierw zastrzeżenia budzi umiejscowienie powstania devotio moderna w Niderlandach,
w środowisku braci wspólnego życia. Nawet chronologicznie rzecz ujmując, działalność w
Pradze Konrada Waldhausena, Jana Miliča i innych, których nurtowała kwestia odnowy życia
religijnego, jest wcześniejsza od wspólnoty niderlandzkiej. W związku z tym bardziej
logiczne jest twierdzenie, że Gerart Groot, powracając ze studiów w Pradze, wiózł idee
wspomnianych czeskich reformatorów Kościoła, a także idee Mateusza z Krakowa, do
Niderlandów, a nie na odwrót. Dalej, programowe dziełko De imitatione Christi z pewnością
nie jest owocem oryginalnej myśli braci wspólnego życia, a z pewnością nie jest autorstwa
Tomasza a Kempis, ale raczej stanowi kompilację z innych autorów. Zwrócił już na to uwagę
ks. Stanisław Michalski piszący wstęp do jego łódzkiego wydania z 1947 roku, ale te sugestie
porzucono. Tymczasem można zauważyć w O naśladowaniu Chrystusa wyraźny wpływ
nauki Mateusza z Krakowa, szczególnie w partiach traktujących o sakramencie eucharystii i
częstej komunii świętej. Te tezy Mateusza z Krakowa były potępiane przez synody praskie,
jako zbyt nowatorskie i niezgodne z oficjalną praktyką Kościoła. W każdym razie gruntowne
przebadanie De imitatione Christi wyjaśniłoby rodzące się wątpliwości.
Trzeba więc jasno postawić tezę, że devotio moderna powstała w Czechach. Czerpała ona
z nominalizmu i nowej teologii ujmowanej bardziej praktycznie, wspólnie zwanych via
moderna, z dążeń do reformy Kościoła u podstaw oraz z zastosowania teologii praktycznej w
duszpasterstwie doceniającym indywidualne predyspozycje i potrzeby ludzi, duszpasterstwie
angażującym czynnie wiernych świeckich, a nade wszystko duszpasterstwie opartym na
dobrych, świadomych swej misji i odpowiednio przygotowanych duszpasterzach. Wobec
powyższego
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moderna
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zapoczątkowany niegdyś w Cluny, niż starania o stworzenie nowej formy duchowości w
ośrodkach życia zakonnego lub quasi-zakonnego.
Fak występowania różnic między ruchem czeskim a niderlandzkim jest wynkiem
odmienności ludzkich potrzeb i środowisk, do których trafiały te same idee. Na przykład
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podkreślanie anaukowości devotio moderna w Niderlandach łatwo wytłumaczyć brakiem tak
silnego środowiska naukowego, jakie było w Pradze. Bracia niderlandzcy tworzyli wspólnotę
na kształt życia mnieszego, stąd dążenie do ukształtowania człowieka duchowego,
wewnętrznie zjednoczonego z Chrystusem, miało prowadzić do odcięcia się od złego świata –
w ten sposób chciano zaradzić m.in. nastrojom pesymizmu i przekonaniu o nieuchronnym
nadejściu końca. W Czechach zaś to kształtowanie wnętrza człowieka, szczególnie
duszpasterza, miało bardziej praktyczny charakter dla misji Kościoła893. Nie jest już jednak
takie pewne rygorystyczne odcinanie się braci wspólnego życia od wpływów humanistów,
chociaż oficjalnie sprzeciwiali się oni ich pismom, ale przecież humanistycznym postulatem
był powrót do źródeł, w tym wypadku do Biblii i Ojców Kościoła oraz tłumaczenie na języki
narodowe Pisma Świętego, aby przybliżyć je ludowi894. Inne różnice są mniej istotne.
Czym więc była devotio moderna? Jak już wspominano, była ona ruchem zmierzającym
do odnowy życia religijnego i kościelnego poprzez formowanie postaw wiary w
pojedynczych członkach mistycznego ciała Chrystusa. Reforma Kościoła miała zaczynać się
od pojedynczego człowieka, dlatego też każdego starano się traktować indywidualnie.
Zrezygnowano więc ze scholastycznej metody uprawiania teologii i zwrócono się ku teologii
praktycznej, której zadaniem było wskazywanie każdemu człowiekowi drogi do Boga i do
zbawienia. Środkiem do celu stało się rozważanie i naśladowanie życia Jezusa Chrystusa,
postępowanie według zasad ewangelii, kształtowanie sumienia, wszystko tak, by człowiek
mógł podobać się Bogu. Chodziło więc o świadome przeżywania swojej wiary i o zgodne z
nią postępowanie w życiu codziennym. Udział w liturgii stał się sprawą drugoplanową i
chociaż zachęcano do częstszego przystępowania do komunii świętej, wyżej stawiano samą
zdolność wewnętrzną do jej przyjęcia, czyli czystość sumienia, a tę predyspozycję określano
mianem komunii duchowej. Jednocześnie ograniczano kult świętych, który w omawianym
okresie przybierał fantastyczne wręcz formy. W procesie wychowania religijnego wielką rolę,
obok samej Biblii, przypisywano dziełom starożytnych pisarzy chrześcijańskich, by na ich
podstawie przybliżać wzorce życia Kościoła pierwszych wieków. Wprowadzano też języki
narodowe do pism religijnych i tłumaczono na języki ojczyste dzieła sławnych autorów.
Dopuszczano laikat, zwłaszcza mieszczan, do większego zaangażowania się w życie
Kościoła, co miało pomóc zmienić jego oblicze. Bracia wspólnego życia tworzyli korporację
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świeckich i duchownych mieszkających razem, zaś w Pradze największą wagę
przywiązywano do formacji duchowieństwa, aby kler podnieść na wyższy poziom moralny i
intelektualny, aby ci, którzy są duszpasterzami ludu, najpierw sami odznaczali się godnym
życiem, świadomie i ze zrozumieniem wypełniali swoje obowiązki, stanowiąc przykład dla
ludu895.
Oddziaływanie devotio moderna na Polskę
Rozpoczynając omawianie obecności idei devotio moderna w piętnastowiecznej Polsce
trzeba uwzględnić drogi, jakimi mogła ona tutaj przenikać. Od razu jednak poczyńmy jedno
zastrzeżenie: będziemy koncentrować się tylko na jej czeskiej gałęzi, bo ta wywierała
największy wpływ, a przede wszystkim zaznaczyła swą obecność w środowisku krakowskim,
które z racji temetyki dzisiejszej konferencji, stanowi nasz główny przedmiot zainteresowań.
Otóż pierwszą z dróg napływu z Czech na ziemie polskie idei reformatorskich były
kontakty między środowiskami naukowymi Uniwersytetu Karola w Pradze i Akademii
Krakowskiej. Przed odnowieniem Akademii Krakowskiej w 1400 roku wielu Polaków
studiowało w Pradze, zaznajamiając się z tamtejszym środowiskiem. Z tej grupy rekrutowali
się potem twórcy wydziału teologicznego i pierwsi wykładowcy teologii w Krakowie. Już
Władysław Jagiełło zaprosił do swej stolicy Mateusza z Krakowa, który organizował wraz z
Czechem Janem Szczekną, Bartłomiejem z Jasła i Janem Isnerem nauczanie teologii na
poziomie wyższym. Ci trzej ostatni zostali wykładowcami teologii na odnowionym
uniwersytecie, a obok nich inni jeszcze wychowankowie praskiej Alma Mater, np. Mikołaj z
Pyzdr, Franciszek z Brzegu, Jan z Kluczborka, Andrzej z Kokorzyna, oraz Czesi: Maurycy
Rvačka i Stefan Paleč. Ponadto Jan Szczekna, gorący zwolennik Jana Miliča, był
spowiednikiem królowej Jadwigi. Oni wszyscy nieśli ze sobą idee via moderna oraz devotio
moderna do Akademii Krakowskiej, a stąd rozprzestrzeniały się one na całą diecezję
krakowską896.
Szczególne zasługi w krzewieniu nowej pobożności na gruncie polskim należy przypisać
Mateuszowi z Krakowa, jednemu z najbardziej znanych profesorów Uniwersytetu Praskiego,
który był także proboszczem karolińskiego kolegium uniwersyteckiego, kaznodzieją w
kościele Matki Bożej na Tynie, gdzie wcześniej nauczali Konrad Waldhausen i Jan Milič,
895
896

Bielak, Devotio moderna, s.65-67.
Tamże, s. 55, 80, 84 nn.

232

oraz wychowawcą pierwszych teologów działających w Akademii Krakowskiej. W pismach
Mateusza z Krakowa znajdujemy więc poglądy utrzymane w duchu odnowy teologii,
Kościoła i życia religijnego. Według Mateusza teologia spełnia swoją rolę tylko wtedy, gdy
służy
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nie

przynoszą

wystarczającego pożytku. Najważniejsze jest wychowanie człowieka polegające nie na
wyuczeniu określonych form zachowania, ale na kształtowaniu osobowości i formowaniu
jego sumienia, bowiem nawet istota grzechu nie leży w samym uczynku, lecz w złej woli. W
odniesieniu do duszpasterzy Mateusz przypomina, iż same uprawnienia do sprawowania
eucharystii wynikające ze święceń nie są wystarczające do godnego jej sprawowania, nade
wszystko kapłan powinien odznaczać się czystością serca. Daje też wskazówki do
sprawowania sakramentu pokuty, zalecając traktowanie penitenta z miłością i łagodnością,
uwzględnianie jego indywidualnych predyspozycji psychicznych i intelektualnych, a także
wyrabianie w nim wewnętrznej potrzeby walki ze złem. Był też Mateusz z Krakowa heroldem
idei częstego przystępowania ludzi świeckich do komunii świętej897.
Myśl swojego mistrza kontynuowali jego uczniowie działający w Akademii Krakowskiej.
W ich dziełach znajdujemy wiele dowodów na obecność idei devotio moderna. Ważną grupę
stanowią traktaty duszpasterskie. Wyszły one spod piór Jana Isnera, Jana z Kluczborka,
Andrzeja z Kokorzyna, Mikołaja z Blonia, Bartłomieja z Jasła. Były one kierowane do
duszpasterzy i służyły pomocą w formowaniu polskiego duchowieństwa. Pierwszą cechą
omawianych podręczników dla duszpasterzy jest ich ukierunkowanie na podniesienie
poziomu moralnego i intelektualnego duchowieństwa, co było jednym z głównych celów
działań reformatorskich w Pradze i czeskiej gałęzi devotio moderna. Duszpasterz, aby mógł
właściwie oddziaływać na wiernych, sam powinien być odpowiednio ukształtowany
wewnętrznie. Powracała więc myśl Mateusza z Krakowa, według którego sama sprawność
techniczna przy sprawowaniu liturgii nie wystarczy. Kapłan powinien rozumieć obrzędy,
które sprawuje, przeżywać je osobiście i świadomie, powinien rozważać słowo Boże i nim
żyć – to forma naśladowania Jezusa Chrystusa. Dlatego Jan Isner w swym Expositio missae
mało uwagi zwraca na sposób sprawowania mszy świętej, a nawet na sprawy dogmatyczne,
wiele zaś miejsca poświęcił tłumaczeniu sensu poszczególnych obrzędów, słów i gestów.
Wszystko to świadczyło o przekonaniu Jana Isnera, ale i innych teologów krakowskich, że
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sama liturgia nie uświęca człowieka, ale moc uświęcania ma głębokie jej przeżywanie, jako
prawdziwej ofiary Jezusa. Sprzeciwiano się więc w ten sposób wszelkiemu formalizmowi
religijnemu898. Z Expositio missae, ale i z innych dzieł tego typu przebija właściwy dla
devotio moderna moralizm, czyli dążenie kształtowania odpowiedniej postawy wewnętrznej,
którą Isner nazywa prawdziwą pobożnością, a Andrzej z Kokorzyna w Expositio canonis
missae bardzo mocno domagał się od kapłanów autentycznej świętości życia i to nie tylko
doraźnej, podczas odprawiania mszy, ale permanentnej. Zwracano uwagę na sferę wolitywną
i uczuciową człowieka. Traktowano więc każdego indywidualnie. Stąd, przy wyjaśnianiu
sensu i potrzeby modlitwy, podkreślano, że nie może ona być formalna i liturgiczna, ale
powinna wypływać z serca człowieka, a omawiając sprawowanie sakramentu pokuty,
nakazywano uwzględniać stan moralny, psychiczny, a nawet status społeczny penitenta.
Autorzy traktatów duszpasterskich postulowali też możliwość częstego przystępowania do
komunii świętej wiernych świeckich, nawet zawsze, gdy są do tego dobrze przygotowani.
Treści omawianych podręczników duszpasterskich niewątpliwie były znane szerszemu gronu
duchownych, bowiem odwoływały się do nich statuty synodalne w XV wieku. O dwóch z
nich wiemy, że zostały napisane na zamówienie biskupów zwołujących synody – traktaty
Andrzeja z Kokorzyna i Mikołaja z Błonia899.
Drugą drogą przenikania tzw. czeskiej devotio moderna do Polski były klasztory
kanoników regularnych. W Czechach w ideę reformy Kościoła i devotio moderna
zaangażowani byli zakonnicy z Roudnic. To właśnie stamtąd sprowadził ich w 1405 roku do
Krakowa i osadził przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu Władysław Jagiełło. Ze
związków obu tych klasztorów wynikały zależności ideowe. Zasady życia zakonnego
normowały Constitutiones roudnicenses. W oparciu o nie Piotr Klareta spisał dla braci
polskich wskazówki i normy życia wspólnego, które są znane jako Collectio super statuta
Canonicorum Regularium i Formula novitiorum. W obu tych dziełach zauważa się wpływ
devotio moderna z charakterystycznym jej powiązaniem z nauką.
Dostrzegamy więc najpierw moralizm, który ma kształtować wewnętrzną postawę
zakonnika, by stał się człowiekiem prawdziwie wierzącym. Wymagana jest odnowa duszy i
rozumu. Dokonuje się to m.in. przez rozważanie męki i zmartwychwstania Jezusa oraz
studium lekcji Pisma Świętego, które należy zapamiętywać, zrozumieć, uporządkować i
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zamienić na siłę uczuć oraz przez modlitwę o potrzebne dary Boże. Odnowienie zaś wnętrza
pojedynczego człowieka stanie się początkiem odnowy świata. Dalej, każdy zakonnik był
zobowiązany do zdobywania wiedzy, ale nie była ona sztuką dla sztuki, lecz oczekiwano od
niej konkretnych zastosowań praktycznych. Służyła zatem wzrostowi pobożności tego, kto ją
posiadał, jej zdobywanie było wspierane przez modlitwę i ostatecznie wiedza powinna służyć
innym ludziom, co uważano za przejaw miłości. Te trzy powinności kanonika regularnego:
nauka, modlitwa i działanie znajdowały swe zastosowanie w praktyce: przede wszystkim w
duszpasterstwie i w kaznodziejstwie, które traktowano bardzo poważnie, ale również przez
rozwój skryptoriów, gromadzenie pomocy duszpasterskich. Wreszcie, u kanoników
regularnych każdy zakonnik miał możliwość indywidualnego rozwoju zgodnego z jego
predyspozycjami, co umożliwiała bardzo elastyczna reguła św. Augustyna. Np. ci zakonnicy,
którzy nie nadawali się do nauki mogli poświęcić się czynom pokuty i miłości, poznawać
życie Jezusa i naśladować go, starać się żyć tak, aby podobać się Bogu – to przecież zbliżało
do sprawy najważniejszej, jaką jest zbawienie. Owo indywidualne podejście do człowieka jest
jedną z najważniejszych cech obu odłamów, czeskiego i niderlandzkiego, devotio moderna900.
W takim właśnie środowisku wychował się i działał błogosławiony Stanisław
Kazimierczyk. I chociaż ideały devotio moderna zaginęły później na długie stulecia. moderna
mieli mniej szczęścia niż reformatorzy z kręgów Cluny. Idee tych drugich znalazły żywy
oddźwięk w działaniach przedstawicieli hierarchicznych struktur Kościoła, w tym papieży,
zaś wysiłki pierwszych zostały ograniczone, jak się wydaje, przez reakcję husycką i spory
wewnątrzkościelne wywołane schizmą zachodnią. Później przyszły czasy reformacji i
postanowienia soboru trydenckiego, który, oprócz niewątpliwych zasług dla Kościoła, w jakiś
sposób przywrócił sformalizowanie życia religijnego. Jednak można twierdzić, że devotio
moderna pozostawiła trwały owoc w Kościele, m.in. właśnie w postaci patrona dzisiejszej
konferencji i patrona krakowskich kanoników regularnych.
Streszczenie
Devotio moderna stała się jednym z przejawów dążeń do reformy Kościoła w
średniowieczu. Była odpowiedzią na kryzys, jaki pojawił się w strukturach kościelnych,
spowodowany tzw. niewolą awiniońską, schizmą zachodnią, obniżeniem się poziomu
moralnego i intelektualnego duchowieństwa zaangażowanego w duszpasterstwo oraz
sprzeciwiała się powszechnie panującej sformalizowanej religijności opartej wyłącznie na
liturgii. Devotio moderna powstała w XIV wieku w Czechach. Warunki jej rozwoju stworzyły
900

Tamże, s. 70-73.
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nowe prądy w filozofii i teologii – tzw. via moderna, akcentujące rolę jednostki ludzkiej,
także w życiu Kościoła, oraz idee humanizmu. Najbardziej znanymi jej przedstawicielami w
Pradze byli Konrad Waldhausen i Jan Milič. Zanlazła też swych zwolenników na
Uniwersytecie Praskim, z których na czoło wysuwa się Mateusz z Krakowa. Z Pragi idee
devotio moderna przenikały i do innych środowisk: do braci wspólnego życia w
Niderlandach, a później do węgierskich paulinów. Tam trafiały na inny grunt, były
modyfikowane, stąd często są uważane za odrębne systemy duchowości, chociaż zasadnicze
koncepcje były te same. Niektórzy wręcz twierdzą, że z właściwą devotio moderna mamy do
czynienia tylko w Niderlandach. Wynika to ze zredukowania jej tylko do nowych form
duchowości zakonnej, co nie jest właściwe, bowiem devotio moderna wyrosła przecież z
dążeń reformatorskich w Kościele. Głównym założeniem devotio moderna stała się reforma
Kościoła u podstaw, rozpoczynająca się od indywidualnego człowieka. Dążono do
ukształtowania religijności opartej na osobistym przeżywaniu wiary, z uwzględnieniem
właściwych konkretnemu człowiekowi predyspozycji psychicznych, intelektualnych,
uwarunkowań środowiskowych i społecznych, w jakich żył, tak by człowiek rozumiał w co
wierzy i zasady wiary stosował w życiu codziennym. W Czechach główny nacisk kładziono
na formację duszpasterzy, bowiem od nich w dużym stopniu zależało wychowanie
powierzonych ich opiece wiernych. Przedstawiciele devotio moderna sięgali do źródeł –
wzorców i pism ze starożytności chrześcijańskiej, niektóre tłumaczyli na języki ojczyste, by
udostępnić je szerszemu gronu odbiorców. Angażowano także w pracę Kościoła wiernych
świeckich. Devotio moderna przyszła do Polski dwiema drogami: z Uniwersytetu Karola w
Pradze i dzięki kanonikom regularnym. Na Uniwersytecie praskim studiowało wielu
uczonych, którzy tworzyli Akademię Krakowską i byli jej pierwszymi wykładowcami, np.
Jan Isner, Jan Szczekna, Bartłomiej z Jasła. Przy odnowieniu Akademii Krakowskiej
pracował, na zaproszenie króla Władysława Jagiełły, Mateusz z Krakowa. Idee devotio
moderna zauważamy w tworczości teologicznej tych uczonych, a także ich uczniów. Ważne
w niej miejsce zajmują traktaty teologiczne, będące zarazem podręcznikami dla
duchowieństwa, w których devotio moderna odcisnęła swój wyraźny ślad. Autorami takich
podręczników byli m.in. Jan Isner, Andrzej z Kokorzyna, Jan z Kluczborka, Mikołaj z Błonia.
Podręczniki te często były wykorzystywane przy tworzeniu statutów synodów polskich w XV
wieku. Nieśli ze sobą devotio moderna kanonicy regularni przybywający do Polski z
kongregacji w Roudnicach, gdzie omawiany ruch miał jeden z głównych ośrodków. Z
Roudnic wywodzi się klasztor kanoników regularnych na Kazimierzu w Krakowie. Polscy
kanonicy regularni byli formowani w oparciu o zasady devotio moderna, co pokazują,
napisane przez Piotra Klaretę w oparciu o Consuetudines Roudnicenses, Collectio super
statuta Canonicorum Regularium i Formula novitiorum.Znajdujemy w nich
charakterystyczne dla devotio moderna w Czechach powiązanie osobistej pobożności z
wiedzą i nauką. Było to zarazem środowisko rozwoju Stanisława Kazimierczyka.

Waldemar Rozynkowski
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WEZWANIA KOŚCIOŁÓW KANONIKÓW REGULARNYCH LATERAŃSKICH W
POLSCE UFUNDOWANYCH DO KOŃCA XV WIEKU. ZARYS PROBLEMATYKI

Pytania o wezwania kościołów wspólnoty zakonnej to potencjalna możliwość
stawiania pytań o tożsamość, o duchowość, to także dotykanie zagadnienia aktualnych
przejawów religijności, w których funkcjonowała konkretna wspólnota, a w niej także jej
poszczególni członkowie. Z doświadczenia wiemy, że wymienione tu zagadnienia nie należą
do łatwych w procesie badawczym. Tak więc jeżeli można cokolwiek w tej kwestii poruszyć,
podjąć kolejną ścieżkę badawczą, to nie należy tego zaniedbywać.
Od początku istnienia zjawiska kultu świętych jego obecność rozumiana była przede
wszystkim patronalnie, tzn. chrześcijanie szukali u świętych ochrony, opieki, pośrednictwa i
wstawiennictwa. Stąd też od słowa patron pochodzi określenie opieki świętych nad
miejscami, tzn. patrocinium901. Wypada jednak zauważyć, że analizując patrocinia rzadko
kiedy możemy prześledzić ich całą historię. Szczególnie nieudokumentowane są początki
wezwań. Poza tym w wielu przypadkach nie poznamy do końca przyczyn, dla których
obierano takiego, a nie innego świętego patrona. Na pewno był on związany z osobą lub
grupą fundatorów nowego lub odnowionego miejsca kultu, ale o bliższych motywach takiego,
czy innego wyboru najczęściej nic nie wiemy. Nie bez znaczenia w tej kwestii była także
osoba biskupa, w fundacjach zakonnych sama wspólnota, a wreszcie popularność
konkretnego kultu902.
Prawdopodobnie najwcześniej utrwaliły się patrocinia dla kościołów, którym już od
IV wieku nadawano specjalne tytuły. Wezwanie wiązało się czasami z relikwiami, które
umieszczano w ołtarzu świątyni. Niekiedy kościoły poświęcano także bezpośrednio
Chrystusowi, wydarzeniom z Jego życia lub tajemnicom wiary. Zwyczaj nadawania

901

W. Deinhardt, Patrozinienkunde, Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, Bd. 56: 1936, s. 174-207; G.
Zimmermann, Patrozinienkunde, w: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd. 5, Tübingen 1962, kol.
159-161; A. Gieysztor, J. Szymański, Patrocinia, w: Słownik starożytności słowiańskich, t. 4, cz. 1, Warszawa
1970, s. 44.
902
J. Gottschalk, Probleme der schlesischen Patrozinienforschung, Archiv für schlesische Kirchengeschichte,
Bd. 28: 1970, s. 216- 220; J. Rajman, Średniowieczne patrocinia krakowskie, Kraków 2002, s. 5-19. Ciekawe
rozważania na temat patrociniów od strony metodycznej zob.: A. Angenendt, Patrocinium Salvatora we
wczesnym średniowieczu. Kilka uwag do nauki o patrociniach, w: Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane
profesor Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej, pod red. U. Borkowskiej, Cz.
Deptuły, R. Knapińskiego, Z. Piłata, E. Wiśniowskiego, Lublin 2004, s. 21- 37.
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patrociniów upowszechnił się od VII wieku. Było to na pewno związane z rozwojem kultu
relikwii i powiększeniem szeregu świętych, których następnie obierano za patronów. Św. Jan
z Damaszku (749-780) w traktacie De fide ortodoxa, odpowiadając na pytanie o zasadność
czci świętych, napisał: Czyż wobec tego nie należy czcią otaczać rzeczników całego rodzaju
ludzkiego i orędowników, co za nami korne ślą do Boga prośby? Oczywiście należy! Dla ich
uczczenia należy więc budować Bogu świątynie pod ich wezwaniem903.
Tytuł kościoła był zwykle ogłaszany przez biskupa podczas dedykacji (poświęcenia)
kościoła. Podkreślano w ten sposób znaczenie budynku kościelnego jako trwałego i
wyjątkowego miejsca, w którym będzie sprawowana święta liturgia904. Trzeba zaznaczyć, że
w średniowieczu bardzo uroczyście obchodzono rocznice poświęcenia kościoła. Na przykład
synod w Moguncji z 813 roku zalecił obchodzenie anniversarium dedicationis jako święta
obowiązkowego905. W postanowieniach synodu diecezji sambijskiej z ok. 1427 roku czytamy,
że: Item festa patronorum et dedicationum etiam cum octava sex dierum sequentium
cuiuscunque ecclesiae solemniter celebrentur906. Gdy biskup pomezański Jan Ryman na
synodzie diecezjalnym w 1411 roku podejmował kwestie dotyczące duchowieństwa,
wyraźnie podkreślił ważność odmawiania oficjum nocnego i dziennego, szczególnie oficjum
rocznicy poświęcenia kościoła907. Wydarzenie dedykacji podkreślano poprzez możliwość
uzyskania w ten dzień przywileju odpustowego, związanego często z prezentacją relikwii
świętego patrona. Z biegiem czasu święto dedykacji kościoła zastąpiono wyłącznie świętem
patronalnym908. Dzięki zachowanym rachunkom plebana parafii świętojańskiej w Starym
Mieście Toruniu wiemy, że w dzień anniversarium dedicationis proboszcz Jan Ast spotykał
się z najbliższymi współpracownikami. Wspomnienie dedykacji obchodzono w tej parafii 10
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A. Bober, Antologia patrystyczna, Kraków 1965, s. 305.
P. Sczaniecki, Sacramentum dedicationis. Obrzęd poświęcenia kościoła i jego znaczenie w dziedzinie
religijnej, obyczajowej i kulturalnej na podstawie źródeł polskich z XII wieku, Lublin 1979, s. 86. 90-92; J.
Decyk, Dedykacja kościoła i ołtarza, w: Mszał księgą życia chrześcijańskiego, pod red. B. Nadolskiego, Poznań
1989, s. 181-193; H. J. Sobeczko, Zgromadzeni w Imię Pana. Teologia znaku zgromadzenia liturgicznego, Opole
1999, s. 185-188; Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 298-302.
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M. Kunzler, Liturgia Kościoła, Poznań 1999, s. 693.
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Constitutiones synodales Warmiensis, Sambiensis, Pomesanienses, Culmenses, hrsg. v. F. Hipler,
Brunsbergae 1899, kol. 268.
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Tamże, kol. 275; J. Wiśniewski, Średniowieczne synody pomezańskie. Dekanat sztumski (1601-1821),
Elbląg 1998, s. 60.
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P. Sczaniecki, Sacramentum dedicationis, s. 105 i n.
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października909. Przypomnijmy, że patronami świątyni staromiejskiej byli św. Jan Chrzciciel i
św. Jan Ewangelista910.
Dotychczasowe badania nad patrociniami w Polsce nie należą do zaawansowanych,
chociaż w ostatnich latach można zauważyć większe nimi zainteresowanie. W przypadku
analizowanej wspólnoty zakonnej brakuje szczegółowych badań nad podjętym zagadnieniem.
Nie oznacza to oczywiście, że w pracach poświęconych kanonikom nie spotykamy
odniesienia do wezwań ich świątyń. Zestawienie świątyń, będących w posiadaniu kanoników
w 1772 roku, z ich wezwaniami znajdujemy chociażby w pracy Stanisława Litaka911 oraz w
opracowaniu zbiorowym Zakony męskie w Polsce w 1772 roku912. Dodajmy jednak, że
podane tam wezwania często odzwierciedlają ich późniejsze, nowożytne brzmienie.

Na

osobną uwagę zasługują oczywiście prace Anny Pobóg-Lenartowicz, a szczególnie jej artykuł
poświęcony

kultowi świętych w klasztorach kanoników na Śląsku913. Odniesienia do

świętych nie brakuje także w pracach ks. Kazimierza Łataka914. Bardzo ważnym
opracowaniem, pokazującym kierunek badań nad kultem świętych w środowisku kanoników
jest artykuł ks. Franciszka Wolnika poświęcony liturgii u śląskich kanoników915.
Trudności w badaniach nad wezwaniami związane są przede wszystkim ze stanem
źródeł. Stanowią go bowiem (szczególnie dla średniowiecza) przede wszystkim źródła
dokumentowe, które zawierają pojedyncze informacje o patrociniach. Tak więc mamy tu do
czynienia z dużą dozą przypadkowości w ich odnotowaniu. Co to oznacza? Po pierwsze, że
najlepiej badać wezwania w perspektywie kilku wieków, niejako śledząc ich historię. Po
drugie trzeba zachować daleko idącą powściągliwość w interpretacji wezwań, szczególnie w
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A. Radzimiński, Przy stole Jana von Ast - plebana św. Janów w Starym Mieście Toruniu, Archaeologia
Historica Polonia, t. 14: 2004, s. 96.
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W. Rozynkowski, Omnes Sancti et Sanctae Dei. Studium nad kultem świętych w diecezjach pruskich państwa
zakonu krzyżackiego, Malbork 2006, s. 158.
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S. Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1996, s.
515-516.
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Zakony męskie w Polsce w 1772 roku, red. L. Bieńkowski, J. Kłoczowski, Z. Sułowski, Lublin 1972, tab. 35
a, 35 b, 35 c, 36.
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A. Pobóg-Lenartowicz, Kanonicy regularni na Śląsku, Opole 1999; taż, Kult świętych w śląskich klasztorach
kanoników regularnych w średniowieczu, w: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście
średniowiecznym, pod. red. H. Manikowskiej, H. Zaremskiej, Warszawa 2002, s. 439-452.
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K. Łatak, Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku, Ełk, 1999; tenże,
Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów, Kraków 2002.
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F. Wolnik, Liturgia w konwentach śląskich kanoników regularnych w średniowieczu. Wybrane zagadnienia,
w: Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce, pod red. K. Łataka, I.
Makarczyk, [Kraków 2008], s. 585-630.
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wyciąganiu nadmiernych wniosków co do chronologii ich występowania916. W przypadku
omawianej wspólnoty zakonnej trzeba wskazać na jeszcze jedno utrudnienie, mianowicie
dokładne ustalenie miejsc, w których przebywali zakonnicy. Dotykamy tu trochę specyfiki
badanej wspólnoty. Można odnieść wrażenie, że wspólnoty kanoników cechowała w
średniowieczu ogromna różnorodność. Spotykamy bowiem wielkie opactwa i niewielkie
ośrodki, które były siedzibami parafii. Mówić więc o specyfice tych drugich, to jak mówić o
specyfice parafii, a nie wspólnoty zakonnej. Poza tym zależność części obiektów sakralnych
wynikała ze sprawowanego przez kanoników prawa patronatu, a nie funkcjonowania przy
nich domu zakonnego. I tu nie można przecież wykluczyć, że sprawujący ten przywilej
kanonicy nie byli także pozbawieni możliwości wpływu na wezwanie wznoszonej świątyni.
Dodajmy, że niejednokrotnie miało to miejsce w dobrach kanoników. Podsumowując, analiza
wezwań świątyń kanoników regularnych jest tematem niezwykle złożonym i wymagającym
kompleksowych badań. Dlatego zaprezentowane poniżej wyniki posiadają charakter wstępny.

Wezwania kościołów kanoników regularnych laterańskich fundowanych do końca XV wieku
Miejscowość

Wezwanie

Błonie

Trójca Święta i św. Stanisław917

Borzęcin

Św. Zygmunt i Najświętsza Maryja Panna918

Bytom nad Odrą

Najświętsza Maryja Panna919
Św. Piotr920

916

Zob. W. Rozynkowski, Patrocinia średniowiecznych kościołów i kaplic w państwie krzyżackim w Prusachposzukiwania i próby interpretacji, w: Tekst źródła-krytyka-interpretacja, pod red. B. Trelińskiej, Warszawa
2005, s. 319-228.
917
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Kościół, s. 515.
918
Miejscowość należała w średniowieczu do diecezji poznańskiej, leżała jednak blisko granicy z diecezją
płocką. Jest to o tyle ważna informacja, że kult św. Zygmunta należy wiązać z Płockiem i całą diecezją płocką.
Trudno rozstrzygnąć, który z patronów był pierwotny, zob. J. Nowacki, Dzieje archidiecezji, s. 515; Zakony
męskie, tab. 35 a; A. Rojewski, Zarys dziejów kultu św. Zygmunta w diecezji płockiej w okresie
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Czerwińsk

Najświętsza Maryja Panna921
Św. Wojciech922

Gąsawa

Św. Mikołaj923

Góra św. Małgorzaty

Św. Małgorzata924

Górka

Najświętsza Maryja Panna925

Kalisz

Św. Mikołaj926

Kamieniec

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny927;
następnie św. Jakub928

Kazimierz

Św. Jan Chrzciciel929

Kłobuck

Św. Marcin930

Kłodawa

Św. Idzi931

Kłodzko932

Najświętsza Maryja Panna

921

Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis, t. 1, wyd. J. K. Kochanowski, Warszawa
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uczczeniu dwudziestopięcioletniej działalności naukowej prof. Marcelego Handelsmana, Warszawa 1929, s. 5253; M. Lewko, Czerwińsk nad Wisłą, w: Encyklopedia Katolicka, t. 3, Lublin 1995, kol. 84.
922
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924
Zakony męskie, tab. 35 c; S. Litak, Kościół, s. 516. Od poł. XII wieku istniała w miejscowości kaplica, której
patronowała Matka Boża; Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t, 1, Poznań 1877, nr 12; J. Wenta, Na
marginesie dokumentu legata Humbolda z 2 marca 1146 roku dla Trzemeszna, Roczniki Historyczne, R. 53:
1987, s. 101-114; M. Wrzeszcz, Góra Świętej Małgorzaty, w: Encyklopedia Katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol.
1375.
925
W. Marschall, Alte Kirchenpatrozinien des Archidiakonates Breslau, Köln 1966, s. 159-160.
926
S. Librowski, Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, cz. 1, Akta
przechowywane w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, z. 3, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, t. 31:
1975, s. 38; Zakony męskie, tab. 35 c; S. Litak, Kościół, s. 516; A. M. Wyrwa, Średniowieczna sieć klasztorów
w Wielkopolsce i na Kujawach. Stan, potrzeby badań i wstępna analiza problemu, w: Zakony i klasztory w
Europie Środkowo-Wschodniej X-XX wiek, pod red. H. Gapskiego, J, Kłoczowskiego, Lublin 1999, s. 117.
927
Jana Łaskiego Liber beneficiorum, s. 198; S.D. Kozierowski, Szematyzm historyczny, s. s. 80.
928
Zakony męskie, tab. 35 c; S. Litak, Kościół, s. 516.
929
Zakony męskie, tab. 35 c; S. Litak, Kościół, s. 516.
930
Joannis Długosz, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, Cracoviae 1864, t. 3, s. 163; Zakony męskie,
tab. 35 b; K. Łatak, Kongregacja krakowska, s. 101-102.
931
Zakony męskie, tab. 35 c; S. Bober, Kult św. Idziego w Polsce w świetle wezwań kościołów, Opole 2004, s.
104.
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Kościelna Wieś

Św. Wawrzyniec933

Kotłów

Najświętsza Maryja Panna934

Kraków

Boże Ciało935

Kraśnik

Najświętsza Maryja Panna936

Krzepice

Św. Jakub937

Krzydlina Mała

Św. Maria Magdalena938

Kuchary

Św. Bartłomiej939

Kurozwęki

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny940

Lubotyń

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, Św.
Michał Archanioł, Św. Stanisław, Św.
Katarzyna, Św. Barbara941

Lubraniec

Św. Jan Chrzciciel942

Łomna

Św. Mikołaj943

Mstów

Św. Augustyn; kiedy w I połowie XV wieku
wzniesiono kolejny kościół otrzymał on jako
patronkę Najświętszą Maryję Pannę944

932

Cronica monasterii canonicorum regularium (s. Augustini) in Glancz, wyd. W. Mrozowicz, Wrocław 2003, s.
2, 17.
933
A. Pobóg-Lenartowicz, Kanonicy, s. 40.
934
Zakony męskie, tab. 35 c; S. Litak, Kościół, s. 516.
935
Joannis Długosz, Liber beneficiorum, t. 3, s. 141; J. Rajman, Średniowieczne, s. 90-91.
936
K. Łatak, Kongregacja krakowska, s. 107.
937
S. Librowski, Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, cz. 1, Akta
przechowywane w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, z. 4, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, t. 31:
1975, s. 42; Zakony męskie, tab. 35 c; S. Litak, Kościół, s. 516.
938
H. Neuling, Schlesiche Kirchorte, s. 141; A. Pobóg-Lenartowicz, Kanonicy, s. 44.
939
Zakony męskie, tab. 35 c; S. Litak, Kościół, s. 516.
940
Joannis Długosz, Liber beneficiorum, t. 2, s. 452: Assumptioni Sanctae Mariae Virginis dictam; E.
Wiśniowski, Prepozytura wiślicka do schyłku XVIII w., Lublin 1976, s. 103; S. Litak, Kościół, s. 515; K. Łatak,
Kongregacja krakowska, s. 112.
941
Zakony męskie, tab. 35 a.
942
Zakony męskie, tab. 35 c; A. M. Wyrwa, Średniowieczna sieć, s. 117; Diecezja włocławska 2000, Włocławek
2001, s. 405. W niektórych opracowaniach można spotkać także współpatrona św. Jana Ewangelistę.
943
Zakony męskie, tab. 35 a; S. Litak, Kościół, s. 515.
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Nasielsk

Św. Wojciech945

Nowogród

Św. Bartłomiej; w 1227 roku konwent

Bobrzański

przeniesiono do klasztoru przy nowym
kościele Najświętszej Maryi Panny946

Oleśnica

Św. Jerzy947

Oleśno

Michał Archanioł948

Pomiechówek

Św. Piotr i Św. Paweł949

Rdutów

Trójca Święta950

Skołatowo

10 tys. Męczenników951

Sobótka

Św. Jakub; później jako współpatronka
Najświętsza Maryja Panna952

Stodoły

Św. Krzyż953

Ślęża

Najświętsza Maryja Panna (?)954

Trzemeszno

Św. Wojciech955

Warszawa

Św. Jerzy956

944

Zakony męskie, tab. 35 c; K. Łatak, Sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej, Ełk 2000, s. 21, 35.
Zakony męskie, tab. 35 a; S. Litak, Kościół, s. 515; W. Graczyk, Patrocinia św. Wojciecha, s. 421.
946
A. Pobóg-Lenartowicz, Kanonicy, s. 46.
947
Tamże, s. 44.
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S. Litak, Kościół, s. 516; A. Pobóg-Lenartowicz, Kanonicy, s. 45.
949
Zakony męskie, tab. 35 a; S. Litak, Kościół, s. 515.
950
Zakony męskie, tab. 35 c; S. Litak, Kościół, s. 516.
951
Zakony męskie, tab. 35 a; S. Litak, Kościół, s. 515. Głównym patronem był św. Achacjusz; Diecezja płocka.
Struktura personalno-administracyjna (stan z 1 października 1977 r.), Płock 1978, s. 287-288.
952
H. Neuling, Schlesiche Kirchorte, s. 357; R. Żerelik, Sobótka - miasto kanoników regularnych NMP na
Piasku we Wrocławiu w średniowieczu, w: Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, pod red. M.
Derwicha, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole 2000, s. 195.
953
S.D. Kozierowski, Szematyzm historyczny, s. 205.
954
Dyskusyjna jest obecność kościoła w tym miejscu, jednak wydaje się, że nie można tej hipotezy całkowicie
odrzucić; A. Pobór-Lenartowicz, Kanonicy, s. 27 i n.
955
Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t, 1, Poznań 1877, nr 12, 115, 292; S.D. Kozierowski, Szematyzm
historyczny, s. 218; Zakony męskie, tab. 35 c; S. Litak, Kościół, s. 516; A. M. Wyrwa, Średniowieczna sieć, s.
117; M. Wiewióra, Zespół klasztorny kanoników regularnych w Trzemesznie w świetle nadań archeologicznoarchitektonicznych, Toruń 2000, s. 36-37.
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Wieliszew

Przemienienie Pańskie957

Wrocław

Najświętsza Maryja Panna958
Duch Święty959

Wylatowo

Św. Piotr, później jako współpatron Św.
Paweł960

Zielona Góra

Św. Jadwiga961

Zuzela

Św. Mikołaj962; wezwanie nowej świątyni
Trójca Święta963

Żagań

Najświętsza Maryja Panna964
Duch Święty965

Przechodząc do analizy wezwań trzeba zauważyć, że większość wymienionych wyżej
świątyń kanonickich została przekazana wspólnocie, jako już istniejące. Oznacza to, że nie
mieli oni wpływu na wybór patrona świątyni. Nie czyniono do tej pory takich porównań, ale
rozmiar tego zjawiska może być jednym z największych w porównaniu z obiektami
sakralnymi innych zakonów.
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Księga uposażenia diecezji poznańskiej z roku 1510, wyd. J. Nowacki, Poznań 1950, s. 17; J. Nowacki,
Dzieje archidiecezji, s. 520; K. Pacuski, Uposażenia klasztoru czerwińskiego w XII-XVI wieku, w: Dzieje
klasztoru w Czerwińsku, Lublin 1997, s. 18; M. Stawski, Prepozytura czerwińskiego opactwa kanoników
regularnych p.w. św. Jerzego w Warszawie, w: Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, pod red. M.
Derwicha, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole 2000, s. 401-406.
957
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W. Marschall, Alte Kirchenpatrozinien, s. 158.
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końca jednoznacznie rozstrzygnąć, który z patronów był pierwotny; A. Witkowska, Titulus ecclesiae. Wezwania
współczesnych kościołów katedralnych w Polsce, Warszawa 1999, s. 165-166; A. Pobór-Lenartowicz,
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Katalog zabytków sztuki, Województwo łomżyńskie, pod red. M. Kałamajskiej-Saeed, Ciechanowiec,
Zambrów, Wysokie Mazowieckie i okolice, Warszawa 1986, s. 106.
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Zakony męskie, tab. 35 a; S. Litak, Kościół, s. 515.
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H. Neuling, Schlesiche Kirchorte, s. 141; S. Litak, Kościół, s. 516; A. Pobór-Lenartowicz, Kanonicy, s. 4849.
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Najświętsza Maryja Panna
W wezwaniach widać wyraźnie rys maryjny wspólnoty kanonickiej. Wezwania
maryjne potwierdzają bardzo intensywną obecność Matki Bożej w kanonickiej liturgii966.
Zauważmy, że wezwania maryjne spotykamy w starszych fundacjach, takich na przykład, jak:
Ślęża, Wrocław, Czerwińsk, Nowogród Bobrzański czy Górka. Naszą uwagę przyciągają
szczególnie pierwsze trzy klasztory kanonickie, których świątynie zostały poświęcone Matce
Bożej. To na pewno nie przypadek. Nie można oczywiście wykluczyć, że jakąś rolę w
wyborze patronatów maryjnych mogli odegrać ci, którzy zabiegali o ich przybycie, czyli
bracia z Malonne – biskupi Aleksander i Werner967. Także w późniejszych fundacjach
pojawia się patronat maryjny. I nawet jeżeli kanonicy nie mieli często wpływu na wybór tego
wezwania, to należy domniemywać, że podejmowali to maryjne odniesienie. Odnotujmy
także, że pojawiający się z biegiem czasu w niektórych miejscach współpatronat maryjny
mógł pochodzić już z inspiracji kanonickiej.
Przejdźmy do kilku uwag szczegółowych. Widać bardzo wyraźnie oddziaływanie
maryjne kanoników wrocławskich na wezwanie kościoła w Górce. Należy przypuszczać, że
kanonicy pojawili się w tym miejscu w związku z wybudowaniem nowego kościoła, jednak
jak wiemy sama miejscowość już wcześniej należała do klasztoru wrocławskiego968.
Prawdopodobnie także kanonikom należy przypisać pojawienie się współpatronatu maryjnego
kościoła parafialnego w Sobótce. Być może należy nawet pójść krok dalej i stwierdzić, że to
kanonicy spod znaku maryjnego z Wrocławia, którzy byli właścicielami miasta, przyczynili
się do tak znaczącej obecności Matki Bożej w tym mieście. Dodajmy przy tym, że świątynia
w Sobótce posiadała bardzo popularnego w średniowieczu świętego, mianowicie św. Jakuba,
a mimo to pojawił się współpatronat maryjny. W kontekście maryjnym wspólnoty godną
uwagi staje się historia kaplicy Matki Bożej w Bytomiu nad Odrą. Kanonicy sprawowali nad
nią opiekę do 1469 roku, a następnie pobierali tylko pewne ofiary. W związku z tym, jak
napisze kronikarz, spadły na dom zakonny liczne nieszczęścia. W 1487 roku kanonicy
postanowili odzyskać to miejsce, tzn. sprawować w nim ponownie czynności duszpasterskie,
opiekować się nim, i tak też się stało969. Odwołajmy się jeszcze do kultu maryjnego w
Mstowie. Tamtejszy kościół miał być pierwotnie pod wezwaniem św. Augustyna, ale nowy
966

F. Wolnik, Liturgia w konwentach, s. 609-610.
Zob. A. Pobóg-Lenartowicz, Konwent klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu,
Opole 2007, s. 22.
968
A. Pobóg-Lenartowicz, Kanonicy, s. 43.
969
Tamże, s. 50.
967
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kościół wybudowany w I połowie XV wieku został oddany pod opiekę Matki Bożej. Geneza
tej zmiany związana była zapewne z rozwojem kultu maryjnego w tym miejscu. Zauważmy
jednak, że rozwój kultu wokół łaskami słynącego obrazu śledzimy dopiero od połowy XVII
wieku970. Możemy się jednak domyślać, że istniały jakieś obiektywne przesłanki do
pojawienia się wezwania maryjnego już w połowie XV wieku. Pierwszoplanową rolę mogli tu
odegrać sami kanonicy regularni.
W zestawieniu wezwań maryjnych świadomie często nie używano atrybucji, np.
Wniebowzięcia, gdyż wydaje się, że pojawiają się one źródłowo nie wcześniej, jak w późnym
średniowieczu, a masowo dopiero w okresie nowożytnym971. Oczywiście zagadnienie to
wymaga szczegółowych badań. Być może jedno z pierwszych wezwań maryjnych,
rozszerzone już w połowie XV wieku o tajemnicę Wniebowzięcia, spotykamy w kościele
kanoników w Kurozwękach, takie właśnie wezwanie wymienił Jan Długosz. Nie wykluczało
to jednak pojawiania się w okresie późniejszym i innej atrybucji przy tym wezwaniu Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny972.
Św. Augustyn
W wezwaniach marginalnie dostrzegamy obecność głównego patrona zakonu, jakim
był św. Augustyn973. Jest to dla nas częściowo zrozumiałe, gdyż jak już wspomniano
stosunkowo niewiele kościołów, przy których gromadzili swoje wspólnoty, powstało z ich
inicjatywy. Ciekawe, że pierwotna świątynia w Mstowie była pod wezwaniem św.
Augustyna, pobudowana w I połowie XV wieku, już trzecia z kolei, otrzymała jako patronkę
Najświętszą Maryję Pannę. Trudno nam niestety dzisiaj wyjaśnić genezę tych zmian.
Obecność św. Augustyna będzie na pewno bardziej intensywna, kiedy wejdziemy do
wnętrz kościołów kanonickich, i to już bez względu na to czy powstały one z inicjatywy
samych kanoników, czy też wspólnota je otrzymała. Dla przykładu w krakowskim kościele
Bożego Ciała ołtarz św. Augustyna został ufundowany ok. 1470 roku wiemy, że konsekrował
go prepozyt Jakub z Wadowic974. Kiedy przypomnimy, że to właśnie w tym czasie
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K. Łatak, Sanktuarium, s. 43 i n.
Brak na ten temat szczegółowych badań. Wcześniej różnorodność wezwań maryjnych można na pewno
zauważyć w przypadku wezwań ołtarzy.
972
E. Wiśniowski, Prepozytura, s. 81, 103.
973
F. Wolnik, Liturgia w konwentach, s. 613-614.
974
J. Rajman, Średniowieczne, s. 91.
971
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wyposażano po budowie świątyni jej wnętrze, to wyraźnie widać, że postać tego
wyjątkowego dla kanoników patrona pojawiła się w świątyni krakowskiej bardzo szybko.
Św. Bartłomiej
Odnotowując obecność św. Bartłomieja w Nowogrodzie Bobrzańskim dostrzegamy na
pewno wpływ fundatorów tego obiektu, tzn. Henryka Brodatego oraz jego żony św. Jadwigi
śląskiej. Jak wykazała Halina Manikowska, kult tego świętego na Śląsku miał na pewno
charakter dynastyczny975. Przypomnijmy, że sztandarową fundacją rodziny książęcej
poświęconą temu właśnie świętemu był kompleks klasztorny, a w tym szczególnie świątynia,
dla cysterek w Trzebnicy976. Wydaje się, że to właśnie dzięki fundatorom kult św. Bartłomieja
wpisał się na trwałe, szczególnie na Śląsku, w środowisko kanoników regularnych977.
Św. Jadwiga Śląska
W jednym przypadku u kanoników regularnych, dokładnie w Zielonej Górze,
spotykamy jako patronkę św. Jadwigę śląską. Od 1479 roku, tzn. od ponownego poświęcenia
kościoła, znalazła się ona w poszerzonym gronie współpatronów świątyni. Jej obecność
należy prawdopodobnie wiązać z postacią opata Szymona Arnoldi, który był wielkim
promotorem kultu św. Jadwigi978. Odniesienie do osoby księżnej jest o tyle ciekawe, że jej
patronat spotykamy bardzo rzadko w świątyniach zakonnych.
Kult Bożego Ciała
Wezwanie kościoła w Krakowie wpisuje się bardzo wyraźnie w rozwój nowego
zjawiska religijnego, nowej formy pobożności, jaką była pobożność eucharystyczna.
Przypomnijmy, że od połowy XIII wieku możemy śledzić w Europie dynamiczny rozwój
nowych form kultu eucharystycznego, np. ogłoszenie święta Bożego Ciała, nowe sposoby
przechowywania Najświętszego Sakramentu, wystawienia i procesje teoforyczne, uroczyste
zanoszenie Eucharystii do chorych, częstsza Komunia św., powstanie bractw Bożego Ciała,
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H. Manikowska, Princeps fundator w przedlokacyjnym Wrocławiu. Od Piotra Włostowica do Henryka
Brodatego, w: Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej, pod red. E. Opalińskiego i T.
Wiślicza, Warszawa 2000, s. 52-56.
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W. Rozynkowski, Patrocinia kościołów cysterek w średniowiecznej Polsce - wokół duchowości zakonu, w:
Cysterki w dziejach ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, pod red. A.M. Wyrwy, A.
Kiełbasy, J. Swastka, Poznań 2004, s. 124-125.
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F. Wolnik, Liturgia w konwentach, s. 615.
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Catalogus abbatum Saganensium, hg. A.G. Stenzel, w: Scriptores rerum Silesiacarum, Bd. 1, Breslau 1835, s.
385; A. Pobóg-Lenartowicz, Kult świętych, s. 443, 442; F. Wolnik, Liturgia w konwentach, s. 611.
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kaplice i kościoły pod wezwaniem Bożego Ciała, itd.979 Chociaż wezwania krakowskiego
kościoła nie wybierali sami kanonicy, to jednak kult eucharystyczny był im szczególnie bliski
i to on stał się jedną z podstawowych cech, a nawet znakiem tożsamości krakowskich
kanoników regularnych980. Przypomnijmy, że przy kościele krakowskim istniało Bractwo
Bożego Ciała. Bractwo było najstarszą znaną ze źródeł konfraternią świecką. Informacje o
dokumentach odpustowych dla konfraterni spotykamy już w 1347 roku. Po objęciu świątyni
Bożego Ciała przez kanoników bractwo nabierało charakteru maryjnego981.
Wezwania kościołów szpitalnych
Wezwanie Ducha Świętego przy założonym przez kanoników kompleksie szpitalnym
we Wrocławiu oraz w Żaganiu, gdzie otrzymali istniejący obiekt, jest dla nas jak najbardziej
zrozumiałe. Szpitale o tym wezwaniu należały do najpopularniejszych w całej
średniowiecznej Europie. Rozwój instytucji, którym patronowała jedna z osób Trójcy Świętej
związany był przede wszystkim z kanonikami regularnymi św. Augustyna de Saxia, zwanymi
powszechnie duchakami, którzy zajmowali się działalnością opiekuńczą. Zakładane przez
nich w całej Europie szpitale nosiły wezwanie Ducha Świętego982. Jak widać dotykamy tu
odniesienia do szerokiej rodziny kanonickiej. Dodajmy, że szpital wrocławski to była druga,
po Poznaniu, tego typu placówka na obecnym obszarze Polski983.
W dwóch przypadkach spotykamy także patrona w osobie św. Jerzego. Jednakże
zarówno szpital w Oleśnicy, jak i kościół na przedmieściach Warszawy istniały już wcześniej,
zanim przejęli je kanonicy. Warto jednak podkreślić, że patronat św. Jerzego nad miejscami,
w których przebywali chorzy nie był przypadkowy. Szpitale, którym patronował ten właśnie
święty, miały w średniowieczu często charakter zamknięty, gdyż przeznaczone były dla
chorych na choroby zakaźne, np. trąd, stąd nazywano je leprozoriami. Tradycja tworzenia
specjalnych miejsc dla osób chorych na trąd jest długa. O problemie zarażonych osób mówi
już nam Księga Kapłańska w Starym Testamencie (Kpł 13, 1-2, 45-46). Na Soborze
Laterańskim III (1179 rok) wzięto w sposób szczególny pod ochronę trędowatych, przyznając
979

Zob.: Z. Zalewski, Święto Bożego Ciała w Polsce do wydania rytuału piotrkowskiego (1631), w: Studia z
dziejów liturgii w Polsce, Lublin 1973, s. 95-161; tenże, Boże Ciało, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin
1995, kol. 861-862; K. Dola, Przejawy kultu sakramentu Eucharystii na Śląsku w XV wieku, Studia liturgicznopastoralne, t. 1: 1988, s. 167-178.
980
K. Łatak, Kult eucharystyczny w parafii i w klasztorze Bożego Ciała w Krakowie na przestrzeni wieków.
(Zarys problematyki), w: Przemijanie i trwanie, s. 217-231.
981
K. Łatak, Kanonicy regularni, s. 191-192; K. Łatak, Kongregacja krakowska, s. 191.
982
Zob. K. Antosiewicz, Duchacy, w: Encyklopedia Katolicka t. 4, Lublin 1995, kol. 299-301.
983
M. Słoń, Szpitale średniowiecznego Wrocławia, Warszawa 2000, s. 80 i n.
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im możliwość posiadania własnych kościołów i cmentarzy: ustanawiamy z apostolską
życzliwością, że gdziekolwiek ludzie ci zebrali się razem i prowadzą wspólne życie, a jest ich
odpowiednia liczba, mogą mieć kościół i cmentarz oraz cieszyć się posiadaniem swojego
kapłana i należy im na to pozwolić bez żadnego sprzeciwu984. Dlaczego św. Jerzy został
wybrany na patrona tych miejsc? Wiemy, że w średniowieczu obrano go przede wszystkim
patronem rycerstwa walczącego w obronie wiary. Widziano w nim wzór rycerza walczącego
pod sztandarem Chrystusa985. Może właśnie taka postać była potrzebna w miejscu, w którym
w średniowieczu chorzy, najczęściej na trąd, spędzali ostatnie miesiące swojego życia. Święty
ten, przedstawiany najczęściej jako rycerz na koniu, przebijający włócznią smoka, mógł
odpowiadać na głębokie pragnienie opieki i wstawiennictwa w trudnych, chorobowych
momentach życia. Mógł się jawić skutecznym chrześcijańskim wojownikiem w walce z
chorobą i słabościami, czyli wyjątkowym mediatorem między Bogiem a chorym
człowiekiem. Dodajmy, że osoby chore na trąd jednoznacznie wykluczano na margines życia
społecznego. Przypomnijmy jeszcze, że św. Jerzy został zaliczony w średniowieczu do grona
tzw. Czternastu Wspomożycieli, czyli najbardziej popularnych 14 świętych orędowników,
którzy pełnili „stały dyżur ratowniczy nad światem”986.
Tych kilka myśli nie wyczerpuje podjętego tematu. Pozwalają one jednak poszerzyć
postulaty badawcze, punkty do kwerendy źródłowej w badaniach nad dziejami kanoników
regularnych w Polsce. Trudno w tym momencie o jakieś wyczerpujące wnioski. Wezwania
kanonickich kościołów dowodzą na pewno maryjności omawianej wspólnoty zakonnej.
Pomagają także przy rozważaniach nad religijnością zakonu i duchowością epoki, w której
pracowali i przyszło im żyć.
Streszczenie
Od początku istnienia zjawiska kultu świętych jego obecność rozumiana była przede
wszystkim patronalnie, tzn. chrześcijanie szukali u świętych ochrony, opieki, pośrednictwa i
wstawiennictwa. Stąd też od słowa patron pochodzi określenie opieki świętych nad
miejscami, tzn. patrocinium (wezwanie). Analizując wezwania średniowiecznych świątyń
kanoników regularnych trzeba przede wszystkim zauważyć, że większość kościołów została
przekazana wspólnocie jako już istniejące. Oznacza to, że nie mieli oni wpływu na wybór
patrona świątyni. W wezwaniach widać wyraźnie rys maryjny wspólnoty kanonickiej.
984

Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 2 (869-1312), oprac. A. Baran, H.
Pietras, Kraków 2002, s. 199.
985
Zob. A. Karłowska-Kamzowa, Smok północy, w: Wyobraźnia średniowiecza, pod red. T. Michałowskiej,
Warszawa 1996, s. 285-293; W. Rozynkowski, Omnes, s. 151 i n.
986
A. Bazielich, Czternastu wspomożycieli, w: Encyklopedia Katolicka, t. 3, Lublin 1995, kol. 925-926.
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Potwierdzają one bardzo intensywną obecność Matki Bożej w kanonickiej liturgii.
Zauważmy, że wezwania maryjne spotykamy w starszych fundacjach, takich na przykład jak:
Ślęża, Wrocław, Czerwińsk, Nowogród Bobrzański czy Górka. Także w późniejszych
fundacjach pojawia się patronat maryjny. I nawet jeżeli kanonicy nie mieli często wpływu na
wybór tego wezwania, to należy domniemywać, że podejmowali to maryjne odniesienie. W
wezwaniach marginalnie dostrzegamy obecność głównego patrona zakonu, jakim był św.
Augustyn. Jest to dla nas częściowo zrozumiałe, gdyż jak już wspomniano stosunkowo
niewiele kościołów, przy których gromadzili swoje wspólnoty, powstało z ich inicjatywy.
Obecność św. Augustyna będzie na pewno bardziej intensywna, kiedy wejdziemy do wnętrz
kościołów kanonickich, i to już bez względu na to czy powstały one z inicjatywy samych
kanoników, czy też wspólnota otrzymała je. Odnotowując obecność św. Bartłomieja w
Nowogrodzie Bobrzańskim dostrzegamy na pewno wpływ fundatorów tego obiektu, tzn.
Henryka Brodatego oraz jego żony św. Jadwigi śląskiej. Kult tego świętego na Śląsku miał
charakter dynastyczny. W jednym przypadku u kanoników regularnych, dokładnie w Zielonej
Górze, spotykamy jako patronkę św. Jadwigę śląską. Jej obecność należy prawdopodobnie
wiązać z postacią opata Szymona Arnoldi, który był wielkim promotorem kultu św. Jadwigi.
Wezwanie kościoła w Krakowie wpisuje się bardzo wyraźnie w rozwój nowego zjawiska
religijnego, nowej formy pobożności, jaką była pobożność eucharystyczna. Chociaż
wezwania krakowskiego kościoła nie wybierali sami kanonicy, to jednak kult eucharystyczny
był im szczególnie bliski i to on stał się jedną z podstawowych cech, a nawet znakiem
tożsamości krakowskich kanoników regularnych. Przy kościele krakowskim istniało Bractwo
Bożego Ciała, które było najstarszą znaną ze źródeł konfraternią świecką w Krakowie.
Wezwanie Ducha Świętego przy założonym przez kanoników kompleksie szpitalnym we
Wrocławiu oraz w Żaganiu, gdzie otrzymali istniejący obiekt, jest dla nas jak najbardziej
zrozumiałe. Szpitale o tym wezwaniu należały do najpopularniejszych w całej
średniowiecznej Europie. Rozwój instytucji, którym patronowała jedna z osób Trójcy Świętej
związany był przede wszystkim z kanonikami regularnymi św. Augustyna de Saxia, zwanymi
powszechnie duchakami, którzy zajmowali się działalnością opiekuńczą. Zakładane przez
nich w całej Europie szpitale nosiły wezwanie Ducha Świętego. W dwóch przypadkach
spotykamy także patrona w osobie św. Jerzego. Jednakże zarówno szpital w Oleśnicy, jak i
kościół na przedmieściach Warszawy istniały już wcześniej, zanim przejęli je kanonicy.
Zauważmy, że szpitale, którym patronował św. Jerzy, miały w średniowieczu często charakter
zamknięty, gdyż przeznaczone były dla chorych na choroby zakaźne, np. na trąd, stąd
nazywano je leprozoriami. Powyższy artykuł na nie wyczerpuje podjętego tematu. Pozwala
jednak poszerzyć postulaty badawcze, punkty do kwerendy źródłowej w badaniach nad
dziejami kanoników regularnych w Polsce. Trudno w tym momencie o jakieś wyczerpujące
wnioski. Wezwania kanonickich kościołów dowodzą na pewno maryjności omawianej
wspólnoty zakonnej. Pomagają także przy rozważaniach nad religijnością zakonu i
duchowością epoki, w której pracowali i przyszło im żyć.
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Wojciech Mrozowicz

KONWENT KŁODZKI I JEGO KULTURA W XV WIEKU W ŚWIETLE WŁASNEJ
KRONIKI

Kilka słów wprowadzenia
Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk najpewniej nie miał żadnych związków z
kłodzkim klasztorem Kanoników Regularnych św. Augustyna. W czasach, w których był
członkiem społeczności klasztornej klasztoru kazimierskiego, to jest mniej więcej od drugiej
połowy lat pięćdziesiątych XV w. według ks. Stefana Ryłki987, bądź dopiero od 1461 r., jak
ustalił ks. Kazimierz Łatak988, prepozytura kłodzka wprawdzie ciągle istniała, jednak nic
dzisiaj nie wiadomo na temat ówczesnych bezpośrednich kontaktów obu klasztorów.
Wprawdzie takowych można by się spodziewać ze względu na fakt, że macierzą dla klasztoru
kazimierskiego była placówka kłodzka, wszelako zawirowania związane z husytyzmem
doprowadziły do zamarcia wzajemnych kontaktów i zatarcia się wiedzy na temat wspólnej
przeszłości989. Tym niemniej warto spojrzeć na przeszłość kłodzkich kanoników regularnych,
ponieważ to właśnie przedstawiciele ich konwentu stanowili pierwszą obsadę klasztoru
kazimierskiego, wywierając tym samym przemożny wpływ na panującą w nim w
późniejszym czasie atmosferę życia kulturalnego, w tym i duchowego. Podkreślmy, że ślady
wpływów kłodzkich na Kazimierzu czytelne były jeszcze w XVI w.990

987

Zob. np. Stefan Ryłko, Patron Kazimierza Bł. Stanisław Sołtys zwany Kazimierczykiem, Kraków 1997, s. 5156.
988
Zob. tekst jego wystąpienia w niniejszym tomie.
989
Około przełomu XV/XVI w. spotkać można kuriozalne poglądy o fundacji klasztoru kłodzkiego przez
kanoników regularnych z Kazimierza, zob. Niektóre osobliwości, wyd. A. Semkowicz, [w:] Monumenta
Poloniae hisorica, t. 3, Lwów 1878, s. 745; Wojciech Mrozowicz, Kronika Stefana Ranatowicza o fundacji
klasztoru Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu, [w:] Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy
w dawnej i współczesnej Polsce. Materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej z okazji 600-lecia
fundacji opactwa Bożego Ciała w Krakowie. Red. Kazimierz Łatak, Irena Makarczyk, [Kraków 2009], s. 378.
990
K. Łatak / Stanisław Nalbach, Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych krakowskiej
prepozytury Bożego Ciała w XV i XVI wieku, Kraków 2009, s. 293.
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Zarys dziejów klasztoru Kanoników Regularnych św. Augustyna w Kłodzku
Klasztor Kanoników Regularnych św. Augustyna w należącym do archidiecezji
praskiej Kłodzku został ufundowany w 1349 r. przez Arnošta z Pardubic, pierwszego
arcybiskupa praskiego, według dawniejszej tradycji kłodzczanina z urodzenia991. Fundację
kłodzką należy postrzegać jako mieszczącą się w nurcie odnowy kanonikatu regularnego,
datowanej już od lat trzydziestych XIV w. Zaowocowała ona między innymi założeniem
szeregu klasztorów tego zgromadzenia, zwłaszcza na ziemiach Korony Czeskiej992. W tym
kontekście wypadałoby wspomnieć jeszcze o szerzeniu się ruchu nowej pobożności,
devotionis modernae, ponieważ jednak uczynili to obszernie inni uczestnicy naszej
konferencji993, rezygnuję z tego w tym miejscu, ograniczając się jedynie do podkreślenia roli
środowiska kanoników regularnych, w tym kłodzkich, jako ważnego ogniwa w przekazie idei
i praktyk tego ruchu z ziem czeskich na Śląsk i do Polski994.
Prepozyturę kłodzką zasiedlili kanonicy regularni z klasztoru w Roudnicach nad Łabą
(w północnych Czechach), co sprawiło, że weszła ona w skład zorganizowanej wokół tego
ośrodka tzw. kongregacji roudnickiej995. Dynamiczny rozwój prepozytury kłodzkiej trwał od

991

Z nowszych opracowań o Arnošcie z Pardubic zob. Zdeňka Hledíková, Jana Zachová, Život Arnošta z
Pardubic podle Valentina Krautwalda, Pardubice 1997, s. 3-39; Z. Hledíková, Arnošt z Pardubic. Arcibiskup –
zakladatel – rádce, (Velké postavy českých dějin), Praha 2008. Ponadto zbiory materiałów konferencyjnych:
Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost – okruh dědictví / Arnošta z Pardubic. Postać – środowisko –
dziedzictwo. Red. Lenka Bobková, Ryszard Gładkiewicz, Petr Vorel, Wrocław-Praha-Pardubice 2005; Tradycja
Arnošta z Pardubic w kulturze ziemi kłodzkiej / Tradice Arnošta z Pardubic v kultuře Kladska. Red. R.
Gładkiewicz, František Šebek, Wrocław-Pardubice 2008.
992

Podstawowe informacje o historii klasztoru kanoników regularnych augustianów w Kłodzku znaleźć można
w pracach: Leokadia Matusik, Stan badań nad klasztorem kłodzkim na tle klasztorów augustiańskich w Polsce,
[w:] Acta Universitatis Wratislaviensis nr 23, Historia 8, Wrocław 1964, s. 111-146; Eadem, Dzieje i rola
klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kłodzku (1349-1597), Wrocław 1964 (maszynopis pracy
doktorskiej w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego); Franz Machilek, Die Augustiner-Chorherren in
Böhmen und Mähren, „Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien”, 4, 1976, s. 112; Metoděj
Zemek, Glatz – Kłodzko, [w:] Die Stifte der Augustiner-Chorherren in Böhmen, Mähren und Ungarn. Hrsg. von
Floridus Röhrig, (Österreichisches Chorherrenbuch. Die Klöster der Augustiner-Chorherren in der ehemaligen
Österreichisch-Ungarischen Monarchie), Klosterneuburg-Wien 1994, s. 95-112 (tu jednak liczne błędy); Alfred
Wendehorst, Stefan Benz, Verzeichnis der Stifte der Augustiner-Chorherren und -Chorfrauen, „Jahrbuch für
fränkische Landesforschung“, 56, 1996, s. 39; W. Mrozowicz, Kanonicy regularni św. Augustyna (augustianie)
na Śląsku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 53, 1998, s. 410-413; Idem, Kronika klasztoru kanoników
regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym, (Acta Universitatis
Wratislaviensis 2234. Historia 143), Wrocław 2001, s. 59-71.
993

Zob. teksty wystąpień Anny Pobóg-Lenartowicz i ks. Włodzimierza Bielaka w niniejszym tomie.
W. Mrozowicz, Schlesien und die ‘Devotio moderna’. Die Wege der Durchdringung und Verbreitung der
‘neuen Frömmigkeit’, [w:] Die ‘neue Frömmigkeit’ in Europa im Spätmittelalter. Hrsg. von Marek Derwich und
Martial Staub, (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 205), Göttingen 2004, s. 133-150.
995
F. Machilek, op. cit., s. 110-123.
994
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fundacji aż po lata dwudzieste XV w. Na stoku kłodzkiej Góry Zamkowej, nieopodal siedziby
książęcej, powstał wtedy obszerny kompleks klasztorny z kościołem. Korzystnie
prezentowała się sfera ekonomiki, co było wynikiem pomnażania pierwotnego uposażenia
klasztornego rozrzuconego w ziemi kłodzkiej, w południowej części Śląska i w północnych
Czechach, a pozyskanego w dużym stopniu jeszcze dzięki fundatorowi Arnoštowi z Pardubic.
Klasztor kłodzki przeżywał rozkwit również w sferze kultury i duchowości. W tej dziedzinie
kanonicy regularni ze stoku Góry Zamkowej mogą odnotować znaczące sukcesy,
odzwierciedlone

zwłaszcza

we

własnej

twórczości

literacko-historiograficznej,

funkcjonowaniu klasztornych biblioteki i skryptorium, zewnętrznej szkoły, a także w
zaangażowaniu w życie Kościoła powszechnego, osoby związane z konwentem kłodzkim
widzimy bowiem na soborze w Konstancji, później również w Bazylei. W tej sytuacji nie
dziwi, że u zarania XV w. możliwa była między innymi fundacja klasztoru filialnego przy
kościele Bożego Ciała w Krakowie w 1405 r.996 oraz istotne personalne wspomożenie
podupadającego wówczas klasztoru św. Doroty w Wiedniu, w drugim dziesięcioleciu XV
w.997 Należy jednak podkreślić, że niebawem świetna opinia o kanonikach regularnych z
Kłodzka stanie się niemal całkowicie zapomnianą przeszłością, natomiast istotnie wzrośnie
znaczenie zarówno klasztoru wiedeńskiego, jak i krakowskiego.
Negatywne skutki wojen husyckich, których działania począwszy od 1425 r. co i rusz
przetaczały się przez ziemię kłodzką, dotknęły również prepozyturę kanoników regularnych.
Ucierpiały majątki klasztorne, ocalały tylko najcenniejsze precjoza i księgi złożone ad fideles
manus we Wrocławiu. Prepozytura podupadła nie tylko pod względem materialnym,
zmniejszeniu uległa bowiem także liczba członków konwentu i rozluźniła się dyscyplina
klasztorna. Z tych względów w latach pięćdziesiątych XV w. podjęto myśl o konieczności
zreformowania życia wewnętrznego. Przeprowadził tę reformę ostatecznie prepozyt Michał
Czacheritz, pochodzący z Nysy, który do Kłodzka przybył z klasztoru św. Doroty w Wiedniu
w 1456 r., od razu obejmując funkcję prepozyta. Zwierzchnikiem klasztoru kłodzkiego

996

Na temat tej fundacji zob. K. Łatak, Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI
wieku, Ełk 1999, s. 47-71.
997
Wilhelm Wattenbach, Österreichisches aus der Chronik der Augustiner zu Glatz, „Jahrbuch für vaterländische
Geschichte”, 1, 1861, s. 217-241; L. Matusik, Kontakty kanoników regularnych w Kłodzku z klasztorem św.
Doroty w Wiedniu w XV wieku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 19, 1964, nr 1/2, s. 66-77; W.
Mrozowicz, Kronika klasztoru…, s. 146-147.
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pozostawał aż do śmierci w 1489 r.998 Osiągnięta po reformie względna stabilizacja sytuacji
prepozytury kłodzkiej pociągnęła za sobą dalszą działalność reformatorską Michała
Czacheritza na Śląsku i na Morawach, a w samym Kłodzku wyzwoliła nową falę aktywności
budowlanej. Wtedy też prepozytura przystąpiła do nowej kongregacji budowanej wokół
klasztoru św. Doroty w Wiedniu999. Spokojny żywot klasztoru kłodzkiego zakłóciły wojny w
czasach króla Jerzego z Podiebradów, kiedy doszło nawet do opuszczenia klasztoru przez
kanoników. Wielką komplikacją dla życia duchowego był także interdykt nałożony na ziemię
kłodzką w 1467 r. w konsekwencji poparcia udzielonego Jerzemu z Podiebradów. Został on
cofnięty między innymi dzięki staraniom prepozyta Michała Czacheritza1000. Późniejsze
zaburzenia w funkcjonowaniu klasztoru, prowadzące do konfliktu z władzą świecką hrabstwa
kłodzkiego, wystąpiły już u schyłku XV w. i były związane ze sprzedażą odpustów1001,
organizowaną w związku z przygotowywaniem krucjaty antytureckiej oraz z odmową udziału
w publicznych procesjach liturgicznych1002.
W okresie reformacji klasztor kłodzki zapadł w głęboki kryzys, z którego już się nie
podniósł. Ostatecznie w 1595 r. papież Klemens VIII podjął decyzję o rozwiązaniu klasztoru i
przekazaniu go wraz z wszystkimi jego uprawnieniami nowemu zgromadzeniu – jezuitom1003.
Dwa lata później cesarz Rudolf II na wniosek papieża dopełnił formalności. Ostatni prepozyt
kłodzki,

Christoph

Kirmesser

(1583-1595),

został

ustanowiony

opatem

klasztoru

benedyktyńskiego St. Lambert w Styrii1004.

998

O nim zob. zwłaszcza W. Mrozowicz, Kronika klasztoru…, s. 43-73; ze starszych prac zob. L. Matusik,
Michał Czacheritz z Nysy na tle kultury kanoników regularnych XV wieku, [w:] Acta Universitatis
Wratislaviensis 70. Historia 14, Wrocław 1968, s. 83-127.
999 Obejmowała ona ponadto klasztory w: Dürnstein, Wienerneustadt i Rottenmann. Na jej temat zob. Ignaz
Zibermayr, Die Legation des Kardinals Nikolaus Cusanus und die Ordensreform in der Kirchenprovinz
Salzburg, Münster i.W. 1914, s. 89-90.
1000

Problem obszernie zrelacjonowany w kronice klasztornej, Cronica monasterii canonicorum regularium (S.
Augustini) in Glacz / Kronika klasztoru kanoników regularnych (św. Augustyna) w Kłodzku. Edidit / Wydał W.
Mrozowicz, Wratislaviae 2003 (dalej cyt.: Cronica), s. 180, 182-199.
1001
L. Matusik, Na marginesie handlu odpustami w okresie przedreformacyjnym na Śląsku, „Śląski Kwartalnik
Historyczny Sobótka”, 23, 1968, s. 371-386; W. Mrozowicz, Kronika klasztoru…, s. 155-156.
1002
Cronica, s. 284-286, 307.
1003
Zob. np. W. Mrozowicz, Szkoła klasztoru kanoników regularnych – augustianów w Kłodzku w
średniowieczu, [w:] Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji
naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4-6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w
Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Red. A. Pobóg-Lenartowicz i M. Derwich
(Sympozja 9), Opole 1995, s. 81 (tam dalsza literatura).
1004

Maximilian Tschitschke, Christoph Kirmesser, „Glatzer Heimatblätter“, 9, 1923, H. 2, s. 44-45.
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Kronika jako źródło do dziejów kultury duchowej klasztoru kłodzkiego
Głównym źródłem do poznania dziejów klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku,
w tym także kultury duchowej, pozostaje kronika, którą spisywał prepozyt Michał
Czacheritz1005. Po jego śmierci w 1489 r. – streszczam tutaj wyniki własnych badań nad tym
źródłem1006 – kronika była jeszcze kontynuowana w formie kronikarskiej i annalistycznej aż
po lata dwudzieste XVI w. Kronika kłodzka mieści się w rozpowszechnionej w późnym
średniowieczu konwencji dziejopisarstwa klasztornego kanoników regularnych, skupiającego
się na problemach wewnętrznych konwentów, szczególnie na dążeniach do zreformowania
życia wewnętrznego1007. Na tle dziejopisarstwa zgromadzenia kanoników regularnych,
zwłaszcza jego śląskich i czeskich placówek1008, utwór wyróżnia się pozytywnie, wykazując
przy tym szereg cech zbieżnych z najważniejszymi kronikami tego nurtu, powstałymi w
klasztorach w Żaganiu i na Wyspie Piaskowej we Wrocławiu1009.
Pierwsza część kroniki kłodzkiej, opisująca okres od fundacji klasztoru do objęcia
urzędu prepozyta przez Michała Czacheritza, została opracowana zgodnie z założeniami
utworów historiograficznych typu gesta episcoporum, gesta abbatum, przy czym szeroko
były wykorzystywane inne źródła, tak narracyjne, jak i dokumentowe. Ta konwencja
dziejopisarska, świadcząca pozytywnie o erudycji historycznej autora, nie zdołała przesłonić
pragmatyzmu kroniki, a szczególnie jej charakteru parenetycznego. W kilkukrotnie
obszerniejszej drugiej części, opisującej 33-letnie rządy prepozyckie Michała Czacheritza,
przybrała kronika bez mała postać wspomnień, których autor z historyka-kronikarza
przeistoczył się właściwie w pamiętnikarza. W dalszym ciągu czytelny jest jej pragmatyczny,
zwłaszcza dydaktyczny charakter, chociaż nabiera też nowych cech.
Kronika dość skromnie opisuje sprawy pozaklasztorne, zresztą na ogół tylko takie,
które były bezpośrednio związane z losami klasztoru. Natomiast skupiła ona swoją uwagę
przede wszystkim na przedstawieniu wewnętrznych problemów klasztoru kłodzkiego,
1005

Cronica; na jej temat zob. zwłaszcza W. Mrozowicz, Kronika klasztoru,jw.
W. Mrozowicz, Kronika klasztoru, jw.
1007
Por. zwłaszcza Hedwig Vonschott, Geistiges Leben im Augustinerorden am Ende des Mittelalters und zu
Beginn der Neuzeit, (Historische Studien, 129), Berlin 1915; reprint: Vaduz 1965, s. 81-86, 137-148; Constance
Proksch, Klosterreform und Geschichtsschreibung im Spätmittelalter, (Kollektive Einstellungen und sozialer
Wandel im Mittelalter, N.F., Bd. 2), Köln-Weimar-Wien 1994, s. 286.
1008
Zob. zestawienie utworów dziejopisarskich powstałych w środowisku kanoników regularnych w Europie
Środkowej: W. Mrozowicz, Kronika klasztoru…, s. 76-83.
1009
Zob. Catalogus abbatum Saganensium. Hrsg. von Gustav Adolf Stenzel, [w:] Scriptores rerum Silesiacarum,
Bd. 1, Breslau 1835, s. 172-528; Chronica abbatum Beatae Mariae Virginis in Arena. Hrsg. von G.A. Stenzel,
[w:] ibidem, Bd. 2, Breslau 1839, s. 156-286.
1006
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zwłaszcza obszernie i z wszelkimi niuansami został w niej ukazany przebieg reformy życia
wewnętrznego w konwencie. Dzieło Michała Czacheritza i jego kontynuatorów jest też
kopalnią informacji dotyczących działalności kulturalnej klasztoru kłodzkiego. Wiele uwagi
poświęca

funkcjonowaniu

własnego

skryptorium

i

biblioteki,

a

także

szkoły

przyklasztornej1010. Słabiej zostały odzwierciedlone w kronice takie problemy kultury
kłodzkiej prepozytury, jak własna twórczość literacka i kultura artystyczna, w tym dbałość o
wystrój i wyposażenie kościoła klasztornego czy kontakty kulturalne z innymi klasztorami,
zwłaszcza należącymi do zgromadzenia kanoników regularnych.
Przy prezentacji spraw kultury duchowej kłodzkiej prepozytury nie sposób pominąć
innego ważnego źródła, mianowicie jednego z nielicznych ocalałych rękopisów z biblioteki
klasztornej, znanego jako Miscellanea theologica lub Libellus collectaneus Glacensis1011.
Zawiera on łącznie 16 jednostek tekstowych. Wśród nich znajdują się między innymi cztery
zbiory korespondencji (łącznie 30 listów), w znacznej części odnoszące się do problematyki
heretyckiej, w tym wymiana listów między Jakubem Weidenerem z Nysy a Jakubem Selcze
ze Sternberga, należącym do odrodzonej heretyckiej sekty pikardów, relacja z dysputy między
kłodzkimi kanonikami regularnymi a pikardami, odbytej w 1480 r. pod patronatem księcia
Henryka I Starszego z domu podiebradzkiego, wypisy z rozmaitych dzieł poruszających
problematykę herezji pikardyjskiej wraz z krytycznymi wobec niej komentarzami. Z drugiej
strony Libellus zawiera niektóre dzieła Jeana de Gerson, sześć kazań św. Augustyna,
materiały dotyczące zasad życia zakonnego, a nawet mistyczne wizje niejakiej Doroty Behir,
związanej z klasztorem kanoników regularnych w Żaganiu. Omawiany rękopis powstał w
drugiej połowie XV w., a wielce prawdopodobnym inicjatorem jego spisania, a także kopistą
(może także autorem?) niektórych fragmentów był wspomniany już prepozyt Michał
Czacheritz. Warto też nadmienić, że na okuciach na okładce tego rękopisu odnajdujemy
motyw stylizowanych liter gotyckich „mm” (jednak w układzie jedna za drugą, nie
przeplecionych, jak w Psałterzu Floriańskim1012).

1010

W. Mrozowicz, Kronika klasztoru…, s. 137-142; Idem, Szkoła klasztoru…
Emil Beck, Handschriften und Wiegendrucke der Gymnasial-Bibliothek in Glatz. 1. Theil, (Beilage zu dem
„Jahresbericht des Königlichen Katholischen Gymnasiums zu Glatz“), Glatz 1892, s. 9-23; Udo Lincke, Der
angebliche Husbrief im Glatzer Gymnasium, „Glatzer Heimatblätter“, 14, 1928, s. 155-156; szczegółowy opis
tego rękopisu zob. W. Mrozowicz, Kronika klasztoru…, s. 192-200.
1011

1012

Dyskusja o znaczeniu liter „mm” nie znalazła jak dotąd powszechnie akceptowanego rozstrzygnięcia, zob.
Ewa Śnieżyńska-Stolot, Tajemnice dekoracji Psałterza Floriańskiego. Z dziejów średniowiecznej koncepcji
uniwersum, Warszawa 1992, s. 9-12, gdzie przegląd poglądów. Pojawienie się tych liter na kodeksie ewidentnie
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Główne problemy kultury duchowej konwentu kłodzkiego
W świetle informacji kroniki Michała Czacheritza, kłodzki klasztor Kanoników
Regularnych przeżywał okres swojej świetności na niwie kulturalnej w drugiej połowie XIV i
z początkiem XV w., za rządów pierwszych czterech prepozytów (Janów I i II, Piotra i
Augustyna). Jak pamiętamy, jest to ten sam okres, w którym dał się zaobserwować
najintensywniejszy rozwój klasztoru także w innych dziedzinach. Kronika Michała
Czacheritza, która sama jest przejawem wysokiej skądinąd kultury historycznej klasztoru
kłodzkiego, zdaje się wskazywać, że kolejny okres koniunktury, także w sferze kultury,
dostrzegalny
sformułowanie

jest

po

takiego

przeprowadzeniu
wniosku

reformy

powinno

być

życia
jednak

wewnętrznego.
zweryfikowane,

Ostateczne
ponieważ

charakterystyczną cechą kronik reformatorskich, a za taką uchodzi wykorzystywana tu
kronika, jest antytetyczność, to jest przeciwstawienie sytuacji przed i po reformie:
bezpośrednio wcześniej zawsze musiało być źle, natomiast dzięki reformie – w ujęciu
kronikarskim – życie klasztoru praktycznie w każdym aspekcie stawało się lepsze, a on sam
wzrastał „tam in temporalibus, quam in spiritualibus”. Próbę takiej weryfikacji przedstawię w
dalszym ciągu.
Własną twórczością literacką kłodzcy kanonicy regularni zajmowali się niemal już od
początków istnienia ich klasztoru. Przypomnijmy najważniejsze fakty. Miała ta twórczość
charakter przede wszystkim teologiczny, chociaż znamy też utwory hagiograficzne,
historiograficzne, a nawet poetyckie. Już prepozyt Jan I, znany także jako Jan z Kłodzka,
którego kronika klasztorna określiła epitetem „vir litterature magne”, opracował obszerny
dwutomowy komentarz do Psalmów pt. Plectrum. Michał Czacheritz określił to dzieło jako
„res gloriosa super Psalmos”1013. Janowi zostało przypisane również autorstwo jakiegoś
omówienia (może streszczenia?) listów św. Pawła do Rzymian i do Koryntian („collegit
breviter epistolas”)1014, jak też opracowanie przeróbki żywotu Arnošta z Pardubic, którego
kłodzkiej proweniencji prowadzi ku ich interpretacji jako Mons Mariae i w konsekwencji ich łączeniu z
klasztorem kanoników regularnych w Kłodzku.
1013
Cronica, s. 6. Egzemplarz Plectrum jeszcze w drugiej połowie XV w. znajdował się w bibliotece klasztornej.
Inny, trzytomowy egzemplarz był już w końcu XIV w. w posiadaniu biblioteki klasztoru w czeskiej Trzeboni,
zob. Ivan Hlaváček, Knihovna kláštera třeboňského v rámci dějin knihoven českých augistniánských klášterů,
„Sborník historický”, 12, 1964, s. 40; por. L. Matusik, Niektóre aspekty dziejów klasztoru kanoników
regularnych w Kłodzku a zagadnienie „Psałterza Floriańskiego”, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 20,
1965, s. 291.
1014

Cronica, s. 6. Na temat Jana I zob. też W. Mrozowicz, Ze studiów nad tradycją rękopiśmienną żywota
arcybiskupa praskiego Ernesta z Pardubic, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 53, 1998, s. 25-30.
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pierwszą redakcję sporządził Wilhelm z Lestkova1015. Z kolei prepozyt Jan II, który później
trafił do klasztoru Bożego Ciała na Kazimierzu, gdzie został przeorem, a następnie
prepozytem, przełożył między innymi na język niemiecki słynne dzieło De regimine
principum Idziego Rzymianina1016. Ten etap w rozwoju twórczości w klasztorze kłodzkim
przypomnieli ostatnio ks. Kazimierz Łatak i ks. Stanisław Nalbach, wskazując, że tradycje
klasztorów w Kłodzku i Roudnicach wpłynęły na uformowanie się podstaw kultury
intelektualnej klasztoru kazimierskiego1017.
Dalsze informacje o dziełach powstałych w klasztorze Kanoników Regularnych w
Kłodzku odnoszą się już do drugiej połowy XV w. Wtedy została sporządzona
wykorzystywana tu głównie kronika klasztorna. Po części charakter historiograficzny mają
też niektóre utwory znajdujące się we wspomnianym rękopisie Miscellanea theologica. Są to
zwłaszcza relacja o tzw. dyspucie kłodzkiej z 1480 r., relacja z obrad synodu w Pradze w
1486 r. oraz opis komety widzianej w 1491 r.1018 Warto przypomnieć tutaj postać jednego z
bohaterów kroniki, Jana Wettzigera z Paczkowa (zm. po 1497), który po studiach na
Akademii Krakowskiej wrócił na Śląsk, kolejno wiązał się z Brzegiem, Legnicą i Środą
Śląską, by wreszcie wstąpić do klasztoru kłodzkiego. Stąd przez Wrocław powędrował do
Żagania, gdzie zachowały się jego rękopisy, wskazujące na zacięcie historiograficzne. Jest
wśród nich kompilacja dziejów Polski od początków do 1495 r. Ze znanych dzisiaj rękopisów
Johannesa Wettzigera wnosić też można, że zbierał on cierpliwie materiały kaznodziejskie,
chociaż nie ma pewności, czy już na kłodzkim etapie swojej drogi w stanie duchownym1019.
Natomiast w kronice odnajdujemy wzmianki o aktywności kaznodziejskiej samego Michała

1015

W. Mrozowicz, Ze studiów nad tradycją…, s. 19-32; Idem, Średniowieczne żywoty Arnošta z Pardubic.
Między historiografią a hagiografią, [w:] Tradycja Arnošta…, zwłaszcza s. 32-33.

1016

K. Łatak, Kanonicy regularni…, s. 242; Iwona Pietrzkiewicz, Biblioteka kanoników regularnych w
Krakowie w XV i XVI wieku, (Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Prace Monograficzne, 365), Kraków
2003, s. 28, 70 – określają go jako Egidiusza Collemana.
1017
1018
1019

K. Łatak, S. Nalbach, op. cit., s. 276-277.
W. Mrozowicz, Kronika klasztoru…, s. 192-199.

O nim oraz o jego twórczości zob. W. Mrozowicz, Wettziger Jan z Paczkowa, [w:] Słownik pisarzy śląskich.
T. 1. Red. Jacek Lyszczyna, Dariusz Rott, (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2312),
Katowice 2005, s. 145-146; Idem, Późnośredniowieczna kompilacja dziejów Polski (Nieznany przekaz Rocznika
tzw. świętokrzyskiego nowego wraz z Traktatem Henryka z Góry ‘Contra Cruciferos’ w rękopisie Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu I Q 411), [w:] Źródłoznawstwo i studia historyczne, (Acta Universitatis
Wratislaviensis No 1112. Historia 76), Wrocław 1989, s. 219-225. Zob. też Alfred Świerk, Średniowieczna
biblioteka klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu, (Śląskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze, 8),
Wrocław 1965, s. 156.

258

Czacheritza, nakierowanej jednak ad clerum; jest tu nawet pełny tekst jednego z kazań1020.
Niejako na drugim biegunie – kronika donosi także o wierszu napisanym łacińskim
heksametrem przez Mikołaja Mokewicza (zm. 1483), który zanim wstąpił do klasztoru był
notariuszem biskupim. We wspomnianym wierszu dawał on wyraz wszystkim swoim
rozterkom, a wśród kuszących go marności zewnętrznego świata („terrena vilia”) wymienił
między innymi nikczemną kobietę („pravam mulierem”), której przebiegłością czuł się omotany
(„astucia ... mulieris ... precinctus”)1021.
Sporo informacji kronika kłodzka poświęciła kopiowaniu kodeksów. Wprawdzie nie
odnajdziemy w niej informacji mówiących wprost o istnieniu skryptorium, jednak szereg
wzmianek pośrednio wskazuje na jego funkcjonowanie. Znamy przede wszystkim wzmianki
o członkach należących do konwentu kłodzkiego, którzy z powodu swoich umiejętności
kopiowania kodeksów zostali uwiecznieni na kartach kroniki. Wymieńmy tu Piotr Konrada z
początku XV w.1022, Andrzeja z Karyntii, który trafił do klasztoru św. Doroty w Wiedniu1023,
samego Michała Czacheritza, który w okresie wygnania kopiował pewne kodeksy w
klasztorze NMP na Piasku we Wrocławiu1024, bibliotekarza klasztornego Mikołaja
Hermanni1025, wreszcie Hieronima Weisshaupta, w 1489 r. przepisującego antyfonarze w
klasztorze św. Macieja we Wrocławiu1026. W tym kontekście wypada nawiązać do głośnej
hipotezy o kłodzkiej genezie Psałterza floriańskiego. Ponieważ ostatnio szczegółowo ją
przypominałem1027, tutaj ograniczę się tylko do stwierdzenia, że w kronice kłodzkiej można
znaleźć argumenty, które ją znacząco podbudowują, niemniej jednak ta hipoteza ciągle
pozostaje hipotezą.
Wypada w dalszym ciągu poświęcić nieco uwagi bibliotece klasztoru kłodzkiego. I tu
kronika okazuje się nieocenionym źródłem, zwłaszcza wobec faktu zatracenia niemal całego
1020

„Visitavit nos oriens ex alto… Patres optimi, non novum neque recenter inventum...”, Cronica, s. 154-159.
Cronica, s. 248-252, 254-257, 258, 260. O karierze Mikołaja Mokewicza zob. W. Mrozowicz, Wędrówki
Mikołaja Mokewicza i jego rzeczy, [w:] Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu. Red. Sławomir Moździoch,
(Spotkania Bytomskie, 5), Wrocław 2004, s. 149-157; zob. też Idem, Mittelalterliche Handschriften oberschlesischer Autoren in der Universitätsbibliothek Breslau/Wrocław, (Archivreihe der Stiftung Haus Oberschlesien, 5),
Heidelberg 2000, s. 58.
1022
Cronica, s. 13; K. Łatak, S. Nalbach, op. cit., s. 28, 276.
1023
Cronica, s. 21-29.
1024
Ibidem, s. 217.
1021

1025
1026
1027

Ibidem, s. 247-248, 287-288.
Ibidem, s. 294.

W. Mrozowicz, Klasztor Kanoników Regularnych św. Augustyna w Kłodzku jako ośrodek kultury pisma.
Do genezy Psałterza floriańskiego (artykuł przewidziany do druku w materiałach konferencji 70 lat badań nad
Psałterzem floriańskim, odbytej w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie 21 IX 2009 r.).
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księgozbioru w czasie wojen husyckich1028 i później podczas wojny trzydziestoletniej1029.
Wspomagają ją pewne źródła normatywne. I tak zasady funkcjonowania biblioteki kłodzkiej
możliwe są do odtworzenia nie tylko z ogólnych zapisów reguły zakonnej, lecz również
dzięki zachowanemu fragmentarycznie zwyczajnikowi klasztornemu (w rękopisie Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu)1030. Bardzo ważnym źródłem są również konstytucje
krakowskiego klasztoru Bożego Ciała, które na Kazimierz trafiły z Kłodzka w momencie
fundacji1031. Podkreślmy, że przywiązywały one wielką wagę do dbałości o książki i do
obowiązku codziennej lektury. Na ogół przyjmuje się, że znajdował się w bibliotece
klasztornej wartościowy księgozbiór. Podstawę do takiej oceny dają nieliczne ocalałe książki,
w tym pojedyncze rękopisy pochodzące z fundacji założyciela Arnošta z Pardubic
(antyfonarz, modlitewnik i kodeks z modlitwami maryjnymi)1032, a z innych – żywot Arnošta
z Pardubic i przeróbka Kroniki książąt polskich. Wzmianki w kronice przedstawiają różne
epizody z dziejów księgozbioru klasztoru kłodzkiego, takie jak wspomniane wywiezienie
cymeliów w czasie zagrożenia husyckiego do Wrocławia. Znalazły się też w niej informacje o
pojedynczych księgach, które stanowiły albo własność biblioteki, albo poszczególnych
członków konwentu1033, na przykład o zbiorze kazań Jakuba de Voragine pt. Mariale1034,
jakiejś nieokreślonej Exposicio misse, skopiowanej zresztą w jednym z klasztorów

1028

Cronica, s. 35, 52, 54. Por. L. Matusik, Stan badań…, s. 126, gdzie błędna datacja i miejsce przechowywania
kłodzkich cymeliów we Wrocławiu – doszło do tego tempore Hussitarum, a depozytariuszem był nie klasztor
NMP na Piasku we Wrocławiu, lecz mieszczanin Aleksy Bank (jego temat zob. W. Wattenbach, Aus der
Correspondenz des Alexius Banke, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens“, 4, 1862,
s. 192-198); zob. też W. Mrozowicz, Kronika klasztoru…, s. 139.

1029

Aelurius (Georg Katschker), Glaciographia oder Glätzische Chronica, das ist Gründliche historische
Beschreibung der berümbten und vornemen Stadt, ja gantzen Graffschaft Glatz ..., Leipzig 1625, s. 320 (właśc.
329)-330.
1030

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. I Q 131, fol. 100r-120v. Zob. L. Matusik, Niektóre
zagadnienia…, s. 297-298; W. Mrozowicz, Kronika klasztoru…, s. 131.
1031

K. Łatak, Kanonicy regularni…, s. 221-222; I. Pietrzkiewicz, op. cit., s. 37.

1032

Wzmianki źródłowe zob. Cronica, s. 2; Život Arnošta, arcibiskupa pražského, [w:] Fontes rerum
Bohemicarum, t. 1: Vitae sanctorum et aliorum quorundam pietate insignium. Wyd. Josef Emler, Praha 1873, s.
388; Z. Hledíková, J. Zachová, op. cit., s. 78, 79. Zob. też Stanisław Solicki, Napływ książek z ziem czeskich na
Śląsk w średniowieczu, [w:] Polska – Śląsk – Czechy. Studia nad dziejami stosunków kulturalnych i
politycznych w średniowieczu. Red. Ryszard Gładkiewicz (Acta Universitatis Wratislaviensis 1162. Historia
81), Wrocław 1994, s. 21-22.
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Zob. np. Cronica, s. 6, 61, 127, 169, 258, 288, 336.
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Ibidem, s. 156 – u L. Matusik, Niektóre aspekty…, s. 303-304, mowa o Janie de Voragine.
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austriackich przez dawnego członka wspólnoty kłodzkiej Andrzeja z Karyntii1035, prawniczej
Sumie Bartłomieja de Sancto Concordio1036, jednej z części Sumy Tomasza z Akwinu
(Secunda secunde), listach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego i Henryka Langensteina de
Hassia, Conclusiones Jeana de Gerson1037. Na marginesie warto zauważyć, że w świetle
inwentarza z 1596 r. poza biblioteką, w przyklasztornym kościele i w zakrystii znajdowały się
liczne księgi liturgiczne, a wśród nich także martyrologium, kazania i żywoty świętych1038.
Niewiele wiadomo o kontaktach, zwłaszcza wymianie kulturalnej pomiędzy
klasztorem kłodzkim a innymi ośrodkami. W sposób bezpośredni w kronice zostały
udokumentowane kontakty z klasztorem kanonickim w Żaganiu, dokąd parokrotnie trafiali
członkowie konwentu kłodzkiego. Między innymi prepozyt Michał Czacheritz studiował tam
kronikę klasztorną (znaną jako Catalogus abbatum Saganensium), z której zaczerpnął pewne
informacje na temat wzajemnych stosunków w przeszłości1039. Natomiast u kanoników
regularnych na Piasku we Wrocławiu zakonnicy z Kłodzka przebywali dość regularnie.
Znamienny był zwłaszcza pobyt Michała Czacheritza, który studiował (i kopiował) dzieła
tamtejszego opata Stanisława Brassiatoris oraz Alberta Wielkiego1040. Mniej informacji
dotyczących wymiany kulturalnej, zresztą czasem tylko pośrednich, odnosi się do klasztorów
kanonickich Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu, św. Doroty w Wiedniu czy św. Karola
na Nowym Mieście praskim1041.
W uzupełnieniu jeszcze krótka refleksja na temat oblicza duchowego klasztoru
kłodzkiego w XIV-XV w. W świetle dostępnych źródeł możemy stwierdzić jego szybkie
wciągnięcie

w

zasięg

późnośredniowiecznego

oddziaływania
kanonikatu

devotio

regularnego.

moderna,

nurtu

Konsekwentnie,

tak

ważnego

poszukując

dla
drogi

przezwyciężenia kryzysu Kościoła opowiedzieli się po stronie koncyliaryzmu1042. Na
podstawie informacji o dziełach czytanych i przechowywanych w Kłodzku skonstatować

1035

Cronica, s. 27, 29.

1036

Ibidem, s. 212.
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E. Beck, op. cit.; L. Matusik, Niektóre aspekty…, s. 303; W. Mrozowicz, Kronika klasztoru…, s. 120, 194.
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Franz Albert, Ein Inventar des Glatzer „Thums” v. J. 1596, „Glatzer Heimatblätter”, 20, 1934, s. 14-15.
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Cronica, s. 222-224; W. Mrozowicz, Kronika klasztoru…, s. 115-116, 146-147.
Cronica, s. 217; zob. też W. Mrozowicz, Kronika klasztoru…, s. 146.
1041
W. Mrozowicz, Kronika klasztoru…, s. 147-148.
1042
Ślady związków kłodzkich kanoników regularnych z soborami w Konstancji i w Bazylei zob. Cronica, s. 23,
24, 27, 29, 34, 50.
1040
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można ścieranie się nowoczesnych prądów humanistycznych z dawną scholastyką, chociaż
już w jej zmodernizowanej postaci, to jest nominalizmu. Tak przynajmniej można zrozumieć
pojawienie się obok tekstów humanisty Eneasza Sylwiusza Piccolominiego dzieł Jeana de
Gerson1043. Zwróćmy wreszcie uwagę na specyfikę położenia klasztoru kłodzkiego,
usytuowanego na pograniczu śląsko-czeskim. Konsekwencją tego stanu rzeczy w ciągu XV
w. będzie silne narażenie na oddziaływanie ideologii husyckiej. To dlatego tak ważne miejsce
w klasztorze kłodzkim zajmowały pisma pozwalające zrozumieć istotę herezji husyckiej i
pikardyjskiej1044. Dzięki tym pismom kanonicy regularni byli w stanie podjąć –
udokumentowane – próby przeciągnięcia heretyków na stronę katolicką1045.
Ubolewać należy, że ze znacznych zasobów świadczących o wysokim poziomie życia
intelektualnego klasztoru Kanoników Regularnych św. Augustyna w Kłodzku, przypomnijmy
– nieistniejącego już od przeszło czterech stuleci, do naszych czasów przetrwały tylko
nadzwyczaj skromne świadectwa źródłowe. Wyjątkowy charakter ma kronika klasztorna.
Przedstawione tutaj głównie na jej podstawie uwagi, z pewnością nie pozwalają na
utworzenie satysfakcjonującego obrazu klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku i jego
kultury duchowej. Niemniej jednak okruchy informacji wskazują, że klasztor ten był istotnym
ośrodkiem na kulturalnej mapie Europy Środkowej, zwłaszcza w okresach swego
najintensywniejszego rozwoju w drugiej połowie XIV i z początkiem XV w., a także z
początkiem drugiej połowy XV w. Widzimy wówczas, jak ta z pozoru położona na uboczu
prepozytura była w stanie wywierać wpływ nie tylko na swoje najbliższe czeskie i śląskie
otoczenie, lecz również oddziaływać na znacznie bardziej oddalone ośrodki władztwa
habsburskiego i jagiellońskiego, w tym na podkrakowski Kazimierz.

Streszczenie
Klasztor Kanoników Regularnych św. Augustyna w Kłodzku został ufundowany w
1349 r. przez Arnošta z Pardubic, pierwszego arcybiskupa praskiego. Fundacja ta mieści się w
nurcie odnowy kanonikatu regularnego. Pierwsi zakonnicy przybyli z klasztoru w Roudnicach
nad Łabą (w północnych Czechach). Nowa prepozytura rozwijała się dynamicznie po lata
dwudzieste XV w., co zaowocowało między innymi fundacją klasztoru filialnego przy
kościele Bożego Ciała w Krakowie w 1405 r. oraz umożliwiło personalne wsparcie klasztoru
św. Doroty w Wiedniu w drugim dziesięcioleciu XV w. Rozwój przerwały wojny husyckie.
Prepozytura podupadła pod względem materialnym, zmniejszyła się liczba członków
1043

Por. W. Mrozowicz, Kronika klasztoru…, s. 50-51, 120, 194.
Ibidem, s. 192-194, 196-197.
1045
Ibidem, s. 194.
1044
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konwentu i rozluźniła się dyscyplina klasztorna. Do odnowy życia wewnętrznego doszło za
czasów prepozyta Michała Czacheritza (1456-1489). W okresie reformacji klasztor popadł w
głęboki kryzys, z którego już się nie podniósł. Ostatecznie w 1595 r. papież Klemens VIII
podjął decyzję o przekazaniu klasztoru jezuitom. Głównym źródłem do dziejów klasztoru
kłodzkiego jest kronika spisana przez Michała Czacheritza, po jego śmierci (1489)
kontynuowana po lata dwudzieste XVI w. To kronika reformatorska, koncentrująca się na
sprawach wewnętrznych klasztoru kłodzkiego, ukazująca zwłaszcza przebieg reformy życia
wewnętrznego w konwencie. Mieści też informacje na temat działalności kulturalnej
klasztoru. Mniej dokładnie przedstawia własną twórczość i kulturę artystyczną oraz kontakty
kulturalne z innymi klasztorami. Ważnym źródłem jest też Libellus collectaneus Glacensis
(zwany też Miscellanea theologica) z drugiej połowy XV w., zawierający między innymi
drobne teksty kaznodziejskie, epistolograficzne, historiograficzne i teologiczne, zwłaszcza
dotyczące problematyki heretyckiej. W świetle informacji kroniki, kłodzki klasztor
Kanoników Regularnych przeżywał okres swojej świetności na niwie kulturalnej w drugiej
połowie XIV i z początkiem XV w., za rządów pierwszych czterech prepozytów (Janów I i II,
Piotra i Augustyna). Kronika Michała Czacheritza sugeruje, że kolejny okres koniunktury,
także w sferze kultury, dostrzegalny jest po przeprowadzeniu reformy życia wewnętrznego. Z
własnej twórczości naukowo-literackiej uprawianej w klasztorze, oprócz wspomnianej kroniki
i utworów w kodeksie Miscellanea theologica, na uwagę zasługują utwory Jana z Kłodzka (to
jest prepozyta Jana I): komentarze do Psalmów pt. Plectrum, listów św. Pawła do Rzymian i
do Koryntian oraz opracowanie przeróbki żywotu fundatora klasztoru Arnošta z Pardubic.
Prepozyt Jan II (także przeor i prepozyt klasztoru Bożego Ciała na Kazimierzu) przełożył
między innymi na niemiecki dzieło De regimine principum Idziego Rzymianina. W drugiej
połowie XV w. aktywnością twórczą wyróżniali się parokrotnie wzmiankowani w kronice
Mikołaj Mokewicz (przed wstąpieniem do klasztoru notariusz biskupa wrocławskiego) i Jan
Wettziger z Paczkowa. Brakuje informacji mówiących wprost o istnieniu skryptorium
klasztornego, jednak w kronice znajdują się wzmianki pośrednio wskazujące na jego
funkcjonowanie. Jako kopiści wymienieni zostali: Piotr Konrada, Andrzej z Karyntii, sam
Michał Czacheritz, Mikołaj Hermanni, Hieronim Weisshaupt. Jest prawdopodobne, że w
klasztorze kłodzkim w końcu XIV w. powstała pierwsza część słynnego Psałterza
floriańskiego. Zbiory biblioteki klasztornej przepadły niemal w całości w czasie wojen
husyckich i wojny trzydziestoletniej. Na podstawie nielicznych ocalałych książek oraz kroniki
przyjmuje się, że był to wartościowy księgozbiór, u którego początków leżą rękopisy z
fundacji Arnošta z Pardubic. Wzmianki w kronice przedstawiają różne epizody z dziejów
księgozbioru oraz informacje o pojedynczych księgach, które stanowiły albo własność
biblioteki, albo poszczególnych członków konwentu. Liczne księgi liturgiczne znajdowały się
poza biblioteką – w przyklasztornym kościele.
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Iwona Pietrzkiewicz

OBRAZ

KULTURY

INTELEKTUALNEJ

KAZIMIERSKICH

KANONIKÓW

REGULARNYCH LATERAŃSKICH W DRUGIEJ POŁOWIE XV WIEKU W ŚWIETLE
BIBLIOTEKI KLASZTORNEJ

Problem miejsca kultury klasztornej w dziejach kultury europejskiej budzi od lat
zainteresowanie badaczy. Studia w wieloaspektowy sposób zajmujące się przeszłości i
funkcjonowania zakonów przynoszą także prace poświęcone w całości lub części problemowi
widzenia roli książki w społeczności zakonnej. Istotne staje się spojrzenie na klasztory nie
tylko jako na ważne instytucje życia społecznego, ale istotne ośrodki kultury duchowej i
materialnej. Tak jak w rozumieniu świętego Augustyna – klasztor postrzegany jest nie tylko
miejsce modlitwy, kontemplacji i ascezy, czy ich harmonijnego rozwoju, ale także gwarant
indywidualnego rozwoju człowieka, miejsce edukacji i kultury. Pełne zaangażowanie
zakonnika w służbę Kościoła według św. Augustyna wymagało odpowiednich proporcji
pomiędzy wiedzą, kontemplacją i zaangażowaniem apostolskim. I tak kanonicy regularni,
wspólnota oparta o jego regułę1046, nie rezygnując z tradycyjnie pojmowanych celów życia
zakonnego, stała się wspólnotą ukierunkowaną na realizację „życia apostolskiego”1047, przy
czym wiedza i nauka miała pomóc w urzeczywistnieniu jego celów. Jeśli przyjmiemy, że:
„Kultura klasztorna kształtowała się w kręgu wiary w istnienie wiecznych wartości, a ich
zachowaniu sprzyjały wiedza, wiara, prawo, etyka, sztuka, zwyczaje…”, to dostrzeżemy
również religijny cel kultury książki funkcjonującej w klasztorze1048. Bowiem: „Dla
współczesnego badacza książka rękopiśmienna i drukowana, tworzona oraz funkcjonująca w
klasztorze, jest nie tylko znakiem przynależności do kultury duchowej. W środowisku tym
1046

J. Kłoczowski, Wspólnoty chrześcijańskie. Grupy życia wspólnego w chrześcijaństwie zachodnim od
starożytności do XV w., Kraków 1964, s. 82; G. Lawless, Przegląd monastycyzmu augustyńskiego i kilka
sugestii co do dalszych badań, w: Duchowość starożytnego monastycyzmu, red. M. Starowieyski. Kraków–
Tyniec 1995, s. 67. Zob. też A. Zumkeller, Sens i duch Reguły św. Augustyna, Kraków 1994.
1047
J. Kłoczowski, Wspólnoty chrześcijańskie…., s. 46-50; P. Guglielmi, I Canonici regolari lateranensi. La vita
comune del clero, Vercelli 1992, s. 24-25; M. Tritscher, Chanoines Réguliers de Saint Augustin. Des témoin
pour notre temps, Strasbourg 1997, s. 5; H.D. Wojtyska, Duchowość kanoników regularnych, „Saeculum
christianum” 1996 nr 1, s. 127.
1048
I. Pietrzkiewicz, W kręgu znaku, pisma, obrazu, „Konspekt” 2004 nr 19, s. 120.
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lektura pełniła ważne funkcje motywacyjne, kognitywne, estetyczne, emocjonalne. Pozostając
znakiem aktywności zakonnego czytelnika, jest świadectwem jego mentalności, ukazuje
recepcję określonych treści, uzewnętrznianą tak w adnotacjach czytelniczych, notatkach
proweniencyjnych, marginalnych zapisach i glosach, jak i w samych tworzonych tekstach. A
więc twórcy i właściciele książek są zawsze wpisani w kształtowany przez siebie
księgozbiór”1049.
Bibliotekę kazimierskich kanoników regularnych laterańskich omawiać można na
wielu poziomach, zmieniała się wraz z kolejnymi epokami i przemianami wewnętrznymi
zakonu. Kształtowała się jako książnica wspólna, zbiory pochodziły jednak z kilku źródeł –
mogły być przejmowane wraz z parafiami, należeć do opactwa macierzystego, powstawać w
klasztornym skryptorium, pochodzić z nadań fundatorów lub dobrodziejów, a w końcu i
zakupów samych zakonników1050. Była zawsze zapleczem pracy duszpasterskiej i rozwijania
kultu liturgicznego, ale i też warsztatem naukowym. Na jej kształtowanie istotny wpływ
miały bliskość stołecznego Krakowa i miejscowego uniwersytetu, a także kontakty
kanoników z duchownymi i świeckimi przedstawicielami lokalnego środowiska oraz poza
nim. Dzisiaj zawartość i liczba najstarszego, średniowiecznego jeszcze zbioru bibliotecznego
zgromadzonego w klasztorze przy kościele p.w. Bożego Ciała może być opisywana w oparciu
o zachowane fragmenty, ale i dzięki źródłom pomagającym odtworzyć jego pierwotny kształt.
Jedynie w niewielkim pomocne są w tym zakresie zachowane spisy jego zawartości,
pochodzą bowiem dopiero z XVIII i XIX wieku1051.
Jeśli praktyka pracy skryptorskiej była w klasztorach kanonickich podstawą
samodzielnego wzbogacania księgozbioru1052, trzeba przypomnieć, że obok uznanych przez
tradycję klasztorną imion przeorów kazimierskich Szymona (†1452) i Salomona

1049

Tamże, s. 121.
I. Pietrzkiewicz, Biblioteka kanoników regularnych w Krakowie w XV i XVI wieku, Kraków 2003, s. 68-87.
1051
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, rkps 187 II, M. Goliński, Kronika, s. 723-847; Archiwum
Prowincjalne Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie [dalej ABC], rkps A-II-7 Cathalogus librorum
bibliothecae S[acratis]s[imi] Corporis Christi canonicorum lateranensium Casimiriae ad Cracoviam conscriptus
A[nno] D[omini] 1811; rkps [b. sygn.], Katalog Biblioteki, 1905; Biblioteka PAN i PAU w Krakowie, rkps 401
Cathalogus librorum bibliothecae Sacrat[is]s[imi] Corporis [Chris]ti canonicorum lateranensium. Casimiriae ad
Cracoviam conscriptus A[nno] D[omini] 1810; Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, rkps IPK. A 2
Inwentarz kościoła parafialnego pod tytułem Bożego Ciała, tudzież bractwa przy tymże kościele egzystującego
Pięciu Ran Chrystusowych i Najświętszego Sakramentu, s. 125-372 (k. 1-247.).
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A. Świerk, Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu, Wrocław
1965, s. 19,41, 44–51; J. Domasławski, Znaczenie klasztoru kanoników regularnych we Wrocławiu, Żaganiu i w
Kłodzku dla rozwoju średniowiecznej sztuki śląskiej. W, Sztuki plastyczne na średniowiecznym Śląsku. Studia i
materiały. Wrocław–Poznań 1988, s. 37–72.
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Wierzbanowicza (†1584) trudniących się przepisywaniem tekstów1053, za skryptora uznawano
także bł. Stanisława Kazimierczyka (†1489). Już w XVII w. historiograf zakonu Krzysztof
Łoniewski uznał go za autora rękopisu Dawida z Augsburga Formula Novitiorum i
Declarationes predicatorum1054. I choć nie uda się już zweryfikować tej informacji, warto
pamiętać, że przed II wojną światową istniał rękopis opisywany jako Postilla Beati
Stanislai1055.
W księgozbiorze kazimierskich kanoników regularnych widoczne jest zdecydowane
kultywowanie tradycji augustyńskich. Tutaj znowu trzeba się odwołać do „devotio moderna”,
która kładła niezwykły nacisk na życie wewnętrzne. Punktem centralnym „nowej pobożności”
był Jezus – rozpatrywanie życia Chrystusa i naśladowanie Go. Spojrzenie na zawartość
treściową księgozbioru kazimierskiego konwentu wskazuje, że w XV w. kanonicy
posługiwali się tekstami najwybitniejszych mistrzów i teoretyków życia wewnętrznego,
takich jak Bernard z Clairvaux1056, Jan Kannemann1057, Albert Wielki1058, Jan Kasjan1059.
Zapewne w bibliotece kanonickiej musiało znajdować się sporo literatury wywodzącej się z
kręgu paryskich wiktorynów, którzy uprawiali mistykę w duchu augustyńskim, łącząc ją z
zainteresowaniami intelektualnymi, z Hugonem od św. Wiktora i jego uczniem Ryszardem od
św. Wiktora na czele. Jak już wspomniano do naszych czasów dotrwało Expositio super
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Biblioteka Jagiellońska, rkps 3742 S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis urbi Cracoviensi confrontatae Origo
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regulam sancti Augustini1060 Hugona od św. Wiktora, tekst fundamentalny dla wszystkich
odłamów kanoników.

W formacji nowicjuszy kanonicy posługiwali się tekstem

przedstawiciela reformistycznego ruchu „devotio moderna”, franciszkańskiego ascety i
mistyka, Dawida z Augsburga (†1272)1061, którego Formula novitiorum podkreśla właśnie
integralność rozwoju duchowego i intelektualnego. Studium ma rozwijać życie wewnętrzne i
służyć pracy duszpasterskiej realizującej augustiański ideał „vitae apostolicae”1062. Niestety,
brak w piętnastowiecznym księgozbiorze czołowego przedstawiciela mistyki francuskiej Jana
Gersona. Na pewno jednak czytywano Opera1063 Tomasza à Kempis z jego słynnym De
imitatione Christi, tak typowym dla „nowej pobożności”. Konieczność praktykowania stylu
życia zbliżonego do tych tendencji podkreślał też kartuz Jakub z Paradyża (†1464)1064,
którego dwa traktaty religijno-ascetyczne De arte curandi vitia1065 i De arte vivendi et bene
moriendi1066 znalazły się w zbiorach kanoników. Idąc za Gersonem wskazywał, że teologia
scholastyczna ma o tyle wartość, o ile przygotowuje i prowadzi do teologii mistycznej1067.
Sięgali również kanonicy do tekstu rozprawy De vita contemplativa1068 Prospera Aquitanusa.
Jednym z ważniejszych dla kanoników autorów był Hugon od św. Wiktora (†1141), autor
takich dzieł jak Didascalion, O sakramentach i Suma sentencji, a także Expositio super
regulam sancti Augustini. Traktat ten był podstawową lekturą we wszystkich odłamach
kanoników1069. Hugon od św. Wiktora podkreślał rolę nauki w wykształceniu teologa, jej
przydatność w argumentacji teologicznej i drodze do mistycznego poznania Boga. W
komentarzu do reguły św. Augustyna kładł nacisk zwłaszcza na istotę tzw. „lectio”, czyli
studium Pisma Świętego i Ojców Kościoła. Według Hugona „fabrica spiritualis” powinna
1060
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wznosić się na silnych fundamentach, które daje uprawianie nauki, bo poznanie świata
ułatwia dojście do Boga1070. Cechą charakterystyczną kanoników regularnych były również
kult eucharystyczny i maryjny. W bibliotece kazimierskiej uwidacznia się w gromadzeniu
sporej liczby kazań poświęconych Najświętszej Marii Pannie.
Omawiając dzieła gromadzone przez miejscowych zakonników, trzeba zwrócić uwagę
na Biblię jako podstawę

szeroko rozumianego studium teologii, ale i tekstu

wykorzystywanego w liturgii, a także pracy kaznodziejskiej. I choć do dziś nie przetrwała
żaden rękopiśmienny jej zapis, na pewno w konwencie z takich jeszcze korzystano1071. Z
edycji drukowanych zachowało się do dzisiaj kilka piętnastowiecznych wydań, np. Mikołaja
Kesslera1072 i Antoniego Kobergera1073. Korzystano również z pozycji ułatwiających
korzystanie z Biblii, jak choćby popularnego dzieła Jana Marchesinusa z Reggio
Mammotrectus super Bibliam1074.
Spośród pism Ojców Kościoła największą poczytnością cieszyły się u kanoników
pisma św. Augustyna (†430), na wyróżnienie zasługuje krakowska edycja dzieł z warsztatu
Kaspra Straubego z ok. 1476 r.1075, jak i wydany w jeszcze przed 1473 r. słynny Enchridion
de fide, spe et caritate1076, który stanowił systematyczny wykład ówczesnej nauki Kościoła.
Wśród rękopisów zachowało się jedynie pojedyncze kazanie św. Augustyna Sermo de
ebrietate vitanda1077. Warto tez zwrócić uwagę na liczne dzieła św. Hieronima, zachowały się
do dzisiaj jego Commentaria in Bibliam1078, Vitae sanctorum patrum, sive vitas patrum1079,
ale i Aureola ex floribus S. Hieronymi contexta1080 zredagowana przez Tomasza Dorniberga.
Łacińskich Ojców Kościoła reprezentuje również św. Ambroży i jego Opera1081, brak
natomiast piętnastowiecznych edycji przedstawicieli patrystyki greckiej.
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Studium teologii wymagało od zakonników nie tylko gruntownej znajomości Pisma
Świętego, ale też umiejętnego przeprowadzenia jego egzegezy. W zbiorze kanoników pisma
egzegetyczne tworzą zdecydowanie wyróżniającą się grupę. Korzystali na przykład z
rękopiśmiennej wersji, niezwykle popularnego tekstu Moralia (Expositio in librum Job)
Grzegorza Wielkiego (†604)1082. Cieszył się wielką poczytnością i autorytetem, stąd też jego
obecność w księgozbiorze kanoników1083. Wymieniony tytuł jest zresztą dowodem na
aktywne kontakty kanoników z środowiskiem uniwersyteckim, a mianowicie z

Piotrem

Wolframem i Janem Dąbrówką1084.
Korzystali też z licznych glos i komentarzy do Biblii egzegety dominikańskiego
Mikołaja Gorra (de Gorran, †1295), chętnie czytanych przez studentów Akademii
Krakowskiej1085, jak Expositio super Evangelium s. Lucae1086 przepisane w 1394 r. przez
Łukasza de Dank. Kanonicy gromadzili również liczne komentarze do poszczególnych ksiąg
Starego Testamentu, wymieńmy anonimowe, rękopiśmienne Expositiones in Psalmos1087 z
1424 r., a także Expositio super Psalterium1088 Konrada de Slotau (†1407), jednego z
najznakomitszych przedstawicieli fakultetu teologicznego w Pradze, które w 1423 r. przepisał
Mikołaj z Przybysławicz. Ten ostatni tytuł potwierdza fakt, że egzegeza krakowska w
początkach XV w. znajdowała się pod wybitnym wpływem szkoły praskiej1089.
Bardzo liczne w bibliotece kanoników są piętnastowieczne wydania autorów wiernych
starej szkole skrypturystycznej, którzy uprawiali studia biblijne w tradycyjnych formach
spekulatywno-literalnego komentarza i glosy1090, jak Mikołaj z Liry, Szymon de Cassia,
Albert Wielki, Jan Turrecremata. Najliczniejsze zachowane do dzisiaj edycje to pisma
niezwykle popularnego franciszkanina Mikołaja z Liry (†1349)1091 oraz dominikanina
Hugona de Sancto Caro (†1264)1092, z najstarszym tekstem Mikołaja czyli rękopiśmienną
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Postilla super epistolas et evangelia quadragesimalia1093 z początku XV w. Tradycyjną
szkołę komentarza biblijnego reprezenują Szymon de Cassia w zachowanym Expositio super
totum corpus Evangeliorum1094 oraz Jan Turrekremata w wielokrotnie wznawianych
Quaestiones evangeliorum de tempore et de sanctis1095. Oczywiście nie mogło w zbiorze
zabraknąć tekstów Alberta Wielkiego, choć z starszych wydań zachowały się tylko
Enarrationes in Evangelium Ioannis1096, wydane przed 1477 r.
Równie bogato prezentuje się w bibliotece kazimierskiej dział teologii spekulatywnej,
w którym zajdziemy dzieła typowe dla wczesnej scholastyki, aż po

autorów

charakterystycznych dla okresu późnego średniowiecza. Na pierwszym miejscu wymienić
trzeba najbardziej rozpowszechnione scholastyczne kompendium teologiczne czyli Libri IV
Sententiarum Piotra Lombarda (†1160), które przez lata było podstawowym podręcznikiem
dogmatyki. Kanoicy dysponowali pełną wersją wydaną w Bazylei w 1489 roku1097, ale
kompletowano też wyciągi, objaśnienia i zestawienia do dzieła Lombarda, jak na przykład
przepisane w 1424 r. Sententiae Petri Lombardi metrice redactae cum glossa1098.
Do podstawowej literatury teologicznej należy też Summa de creaturis1099 Alberta
Wielkiego (†1290) zachowana u kanoników w weneckiej edycji Szymona de Luere oraz jego
Mariale1100 i przypisywane mu Compendium theologiae veritatis1101. Kolejna wielka postać
rozkwitu scholastyki to Tomasz z Akwinu (†1274), którego Summa theologiae stało się
dziełem niezwykle żywo odbieranym, w kanonickiej bibliotece obecne było w kilku edycjach,
m.in. w strasburskim wydaniu Jana Mentelina1102. Kanonicy posiadali również pozycje
przypisywane Tomaszowi, jak na przykład De humanitate Christi1103 czy drukowane w
Lipsku po 1485 r. De arte predicandi1104.
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Spośród innych wielkich nazwisk ówczesnych teologów wymieńmy jeszcze edycje
św. Bonawentury (Jana de Fidanza, †1274) i jego Opuscula1105 w strasburskim wydaniu z
1489 r., czy przypisywany Bonawenturze tekst Dieta salutis1106, a także Opera1107 i traktat De
universo1108 Wilhelma z Paryża (†1249), popularne dzieło Anioła z Clavasio Summa angelica
de casibus conscientiae1109 z komentarzami Hieronima Tornieli oraz Summulae logicales1110
papieża Jana XXI (†1277).
Z zakresu teologii moralnej posiadali też kanonicy De septem peccatis mortalibus et
virtatibus septem oppositis1111 Aureliusza Prudencjusza, a także Quaestio de communione sub
utraque specie1112 i Questio de indulgentiis1113 Franciszka Krzysowicza z Brzegu, absolwenta
Uniwersytetu Praskiego, wykładowcy na krakowskim Wydziale Teologicznym. W codziennej
pracy zakonnicy posługiwali się też pismami regulującymi praktyką duszpasterską,
związanymi ze sprawowaniem sakramentów, jak Confessionale dominikanina Antoniego z
Florencji (†1459)1114 czy weneckie wydanie Confessionale Bartłomieja de Chaimis1115,
szczególnie zalecane przez sobór bazylejski. Kanonicy posługiwali się również rzadkim
dzisiaj dziełem Summa confessorum1116, którego autorem był Jan Ramsik (Friburgensis,
†1314). Wydaje się, że szczególnie poczytnym musiało być Sacramentale Mikołaja z
Błonia1117, wybitnego polskiego teologa i kanonisty1118, który kształcił się zresztą w
czerwińskiej prepozyturze kanoników regularnych. W bibliotece znalazła się również Summa
praedicantiumJana de Bromyard , a także Rethorica divina Wilhelma z Paryża1119. W
kwestiach związanych z sakramentem pokuty posługiwano się tekstem Mikołaja de Ausmo
Supplementum Summae Pisanellae1120, wydrukowanym w 1478 r. w Norymberdze przez A.
1105
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Kobergera. Do typowych tekstów pragmatycznych zaliczyć także trzeba wykład Questio de
indulgentiis1121 Franciszka z Brzegu, wykładowcy teologii na Akademii Krakowskiej.
Bardzo liczne woluminy zgromadzone przez kanoników to współczesna literatura
kaznodziejska, która była wykorzystywana w nauczaniu wiernych. Reprezentowane są w niej
nie tylko różne typy kaznodziejstwa, jak przeznaczone dla ludu, które uprawiał Jan Szczekna,
czy też w formie wykładu teologiczno-moralnego opartego na tekście Biblii, jakie preferował
Stanisław ze Skarbimierza, ale nurty prezentujące próby reformy Kościoła, jak teksty
słynnego reformatora doby przedhusyckiej Konrada Waldhausena. Na pewno kanonicy
posługiwali się w tym czasie przede wszystkim tekstami obcych autorów, a tematyczną
dominantę zgodnie z obowiązującymi wzorami kładziono na sprawy moralne, a nie
dogmatyczne1122. Kanonicy posługiwali się m.in. Sermones epistolares de tempore
augustianina Szymona z Cremony1123, posiadali znany pod nazwą Carcer animae zbiór
Sermones de tempore Jana Szczekny (†ok. 1407)1124, przepisany w 1434 r. przez Marcina de
Dalevo, który prezentuje typ nauczania homilijnego łatwego do zrozumienia dla ludu, co
miało duże

znaczenie dla budowania religijności w mieście1125. Prócz tego kanonicy

czytywali kazania Stanisława ze Skarbimierza (†1431), jak np. cykl kazań Super Symbolum
Nicenum i 13 nieznanych do tej pory homilii De vulneribus Redemptoris1126, przepisanych w
1423 r. Bardzo liczne w kanonickim księgozbiorze były w tym czasie Sermones de tempore i
Sermones quadragesimales Jakuba de Voragine1127, a także Sermones de tempore et de
sanctis, Sermones Thesauri novi de sanctis, Sermones Thesauri novi de tempore, Sermones
quadragesimales Thesauri novi Piotra de Palude1128. Sięgali również po prace innych znanych
kaznodziejów, m.in. Sermones de tempore et de sanctis cum quadragesimali Jana Nidera1129
oraz Sermones super epistolas dominicales i Sermones discipuli de tempore et de sanctis cum
Promptuario exemplorum et de Beata Virgine Jana Herolta1130. W bibliotece nie mogło
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oczywiście zabraknąć tekstów bardzo popularnego Roberta Caracciolusa, jak Sermones
quadragesimales de poenitentia1131 czy Sermones de laudibus sanctorum1132. Z pozostałych
licznych autorów edycji kazań wymieńmy Bernarda z Clairvaux i jego Sermones de tempore
et de diversis1133 z 1475 r., a także najważniejszy komentarz biblijny Bernarda Sermones
super Cantica Canticorum1134 oraz Alberta Wielkiego Sermones de tempore et de sanctis1135 i
Mariale1136 czy Michała de Carcano Sermonarium de peccatis per adventum et per duas
quadragesimas1137.
Warto zwrócić uwagę, że wśród tekstów rękopiśmiennych mamy też kilka kazań
maryjnych, tak typowych dla duchowości kanonickiej, jak anonimowe Sermones super Ave
Maria1138 i Sermo de Beata Maria Virgine1139 oraz Sermo de conceptione Mariae1140 w
rękopisie z 1404 r. Księgozbiór kanoników daje bowiem obraz wykorzystywania dzieł
kaznodziejskich bezpośrednio w praktyce duszpasterskiej, co dokumentują zarówno całe
kazania przygotowywane zapewne przez zakonników (Peccatum mortalis1141), jak też glosy –
tłumaczące bądź komentujące – umieszczane na rękopiśmiennych lub drukowanych tekstach.
Bardzo ciekawym przykładem tłumaczenia tekstu jest powstały około 1420 r. kodeks Postilla
super epistolas et evangelia quadragesimalia Mikołaja z Liry1142. Osiem kazań tego zbioru
poprzedzają fragmenty ewangelii (perykopy) z obfitymi glosami czesko-polskimi1143.
Osobną grupę tekstów stanowią w księgozbiorze kanonickim dzieła z zakresu
ascetyki, mistyki i hagiografii, kilka – najistotniejszych ze względu na charyzmat zakonu –
już wymieniono. Warto jednak zwrócić uwagę na nazwiska najwybitniejszych mistrzów i
teoretyków życia wewnętrznego, jak Bernard z Clairvaux (†1153) i zaliczany do dzieł
ascetycznych jego komentarz egzegetyczny do Canticum canticorum1144, Jan Kannemann i
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Passio Iesu Christi necnon alius tractatus de Christi passione1145 oraz przypisywany
Albertowi Wielkiemu Paradisus animae1146. Cymelium jest dziś Collationes patrum1147 Jana
Kassjana (†435), wydane w Brukseli przez Braci Wspólnego Życia. Z tekstów
hagiograficznych przywołać trzeba najpoczytniejsze żywoty świętych czyli zbiór Legenda
aurea1148 Jakuba de Voragine oraz rękopiśmienne i drukowane teksty Vita s. Hieronimi1149
czy Historia S. Caterinae1150 Hrabana Maura.
Inną istotną grupę woluminów kazimierskiej biblioteki stanowiły dzieła dotyczące
prawa kościelnego, na które oprócz tradycji Biblii, orzeczeń Ojców Kościoła, postanowień
soborów, składały się elementy prawa rzymskiego i systemów prawnych państw
chrześcijańskich. Tekstem fundamentalnym było Decretum1151 Gracjana (†1179), którego
egzemplarz jest jednym z niewielu przykładów inkunabułów iluminowanych w bibliotece
kanoników. Korzystali też z komentarzy prawniczych, jak na przykład Repertorium iuris1152
znanego kanonisty bolońskiego Jana Calderina (†1365), ucznia Jana Andreae, anonimowego
słownika prawniczego Vocabularius iuris utriusque1153, a także Modus legendi abreviaturas
cum aliis tractatibus iuridicis1154. Ze względu na zachowanie się w zbiorach kanonickich aż
dwu egzemplarzy wymieńmy też Opus restitutionum usuarum et excomunicationum1155
Franciszka de Platea (de Piazza, †1460), czyli zbiór traktatów prawniczych wydrukowanych
w 1475 r. w Krakowie przez Kaspra Straube. Z kodyfikacji prawa świeckiego wymienić zaś
trzeba Constitutiones vel syntagmata Regni Poloniae1156.
Już w najstarszym zbiorze kanoników kazimierskich, wzorem innych klasztorów
kanonickich1157, zalazły się również typowe dla tego czasu prace encyklopedyczne i
historyczne: Pliniusza, A. Gelliusa, Kasjodora, Izydora z Sewilli, Wincentego z Beauvais, W.
Rolewincka. Wykorzystywali więc Etymologiae1158 i De summo bono1159 Izydora
1145
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Hiszpańskiego (†636), ale i wiele dzieł historycznych, które były wówczas niezbędne nie
tylko w egzegezie biblijnej, szukaniu kazusów kaznodziejskich, ale były elementem
systematycznego wykładu retoryki. W bibliotece kanoników przetrwały także ślady tekstów
ulotnych, które odgrywały poważną rolę w codziennej informacji, jak Almanach
Wratislaviense na rok 14971160. Z historiografii kościelnej posiadali kanonicy dzieło
Kasjodora (†580) Historia ecclesiastica tripartita1161, z kolei historię świecką prezentuje
znana kronika świata Fasciculus temporum1162 Wernera Rolewincka, wydrukowana w
Wenecji w 1484 r. przez Erharda Ratdolta, ozdobiona kolorowanymi drzeworytami, a także
Gesta Romanorum1163 wydrukowane w Srasburgu ok. 1485 r. przez Marcina Schotta.
Skoro zwrócono już uwagę na edukacyjny wymiar księgozbioru warto podkreślić, że
swoje miejsce w księgozbiorze miały także teksty służące do nauki poprawnej wymowy, jak
popularny Vocabularius breviloqvuus1164 Jana Reuchlina (†1522) czy Epistolae familiares1165
papieża Piusa II (Eneasza Sylwiusza Piccolomini, †1464).
Równie istotne w codziennym funkcjonowaniu klasztoru okazywały się działa
medyczne i związane z naukami przyrodniczymi1166, jak świadczy zachowany Herbarius1167
z 1486 r., wydrukowany przez Jana Petri w Pasawie. Wykorzystywany, skoro łacińskie i
niemieckie opisy poszczególnych roślin uzupełniono o odręczne dopiski w języku polskim. W
kazimierskim zbiorze znalazły się również traktat Arnolda de Villa Nova Regimen sanitas
salernitanum1168 i Conciliator differentiarum philosophorum et praecipue medicorum1169
Piotra z Albano. Do tej grupy tekstów zaliczyć też trzeba rękopis Bernarda Hessego (†1464
lub 1465), doktora medycyny i jej profesora na Akademii Krakowskiej, będący syntetycznym
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wyciągiem z różnych autorytetów w dziedzinie medycyny i swojego rodzaju poradnikiem jak
ustrzec się różnego rodzaju chorób1170.
Analiza księgozbioru zgromadzonego przez kanoników do końca XV w. wskazuje, że
o jego charakterze decydowało przede wszystkim powołanie zakonu i „program” jego
działania. Zdecydowanie najliczniejsze zespoły stanowiły w nim literatura teologicznofilozoficzna i kaznodziejska. Przekłada się to zarówno na dobrze rozwinięte studium teologii,
jak i uwagę przywiązywaną do kaznodziejstwa, czy szerzej na realizację duszpasterskiego
powołania kanoników. W bibliotece kanoników widać także wyraźne wpływy czołowych
przedstawicieli szkoły mistycznej – opactwo cysterskie w Clairvaux i opactwo kanoników
regularnych św. Wiktora w Paryżu. Spośród reprezentantów wielkich prądów filozoficznych
w bibliotece odnajdujemy dzieła Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu, ponieważ jednak
były to powszechne autorytety trudno mówić o obecności albertzmu czy tomizmu w
kanonickiej bibliotece. W zakresie dogmatyki księgozbiór kazimierski wskazuje na silne
powiązania ze starą szkołą franciszkańską. Gromadzone przez zakonników piśmiennictwo
religijne miało charakter sakralno-kultowy, służąc jako pomoc fachowa w działalności
zakonników, było narzędziem oddziaływania ideologicznego i sporów doktrynalnych. Ich
księgozbiór, choć przecież niepełny, ilustruje przepływ przez księgozbiór określonych
doktryn filozoficznych i daje ogólny obraz ich recepcji w klasztorze.
Streszczenie
Fundament kultury intelektualnej kanoników regularnych na Kazimierzu w Krakowie
w drugiej połowie XV wieku stanowiła książka rękopiśmienna i drukowana. Kanonicy mieli
w swojej bibliotece sporo rękopisów, ale gromadzili też inkunabuły. Biblioteka stanowiła
zaplecze pracy duszpasterskiej, rozwijania kultu liturgicznego, ale też warsztatu naukowego.
W księgozbiorze widoczne jest zdecydowane kultywowanie tradycji augustyńskich.
Zakonnicy interesowali się teologią, mistyką, filozofią, prawem, historią, medycyną, naukami
przyrodniczymi, astrologią i innymi dziedzinami. Podstawą szeroko rozumianego studium
była Biblia i komentarze do niej, pisma ojców Kościoła (św. Ambroży, św. Augustyn, Sw.
Hieronim, św. Grzegorz Wielki) oraz pisma późniejszych pisarzy kościelnych, jak np. Albert
Wielki, Tomasz z Akwinu, św. Bonawentura, Hugon od św. Wiktora. Analiza księgozbioru
zgromadzonego przez kanoników do końca XV wieku wskazuje, że o jego charakterze
decydowało przede wszystkim powołanie zakonu i „program” jego działania. Zdecydowanie
najliczniejsze zespoły stanowiły w nim literatura teologiczno-filozoficzna i kaznodziejska.
Przekłada się to zarówno na dobrze rozwinięte studium teologii, jak i uwagę przywiązywaną
do kaznodziejstwa, czy szerzej na realizację duszpasterskiego (apostolskiego) powołania
1170
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kanoników. W bibliotece kanoników widać także wyraźne wpływy czołowych przedstawicieli
szkoły mistycznej – opactwo cysterskie w Clairvaux i opactwo kanoników regularnych św.
Wiktora w Paryżu. Spośród reprezentantów wielkich prądów filozoficznych w bibliotece
odnajdujemy dzieła Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu, ponieważ jednak były to
powszechne autorytety trudno mówić o obecności albertzmu czy tomizmu w kanonickiej
bibliotece. W zakresie dogmatyki księgozbiór kazimierski wskazuje na silne powiązania ze
starą szkołą franciszkańską. Gromadzone przez zakonników piśmiennictwo religijne miało
charakter sakralno-kultowy, służąc jako pomoc fachowa w działalności zakonników, było
narzędziem oddziaływania ideologicznego i sporów doktrynalnych. Ich księgozbiór, choć
przecież niepełny, ilustruje przepływ określonych doktryn teologicznych i filozoficznych i
daje ogólny obraz ich recepcji w klasztorze.
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Kazimierz Łatak CRL

ARS SCRIBENDI CZYLI KULTURA PIŚMIENNICZA W KLASZTORZE BOŻEGO
CIAŁA NA KAZIMIERZU W KRAKOWIE W XV WIEKU

W zgromadzeniu kanoników regularnych klasztoru Bożego Ciała, które w drugiej
połowie XV wieku współtworzył błogosławiony Stanisław Kazimierczyk pisarstwo należało
do podstawowych pozachórowych i pozaparafialnych zajęć zakonników. Za Kasjodorem,
duchowym ojcem szkolnictwa średniowiecznego1171, uczono bowiem, że praca pisarska
należy do najgodniejszych, gdyż przyczynia się do rozszerzania w świecie światłości
Chrystusa i sprawiedliwości Królestwa Bożego. Ks. Stefan Ranatowicz (1617-1694), opisując
w swojej kronice codzienne życie w klasztorze w XV wieku odnotował, że „po obiedzie
dokładnie godzinę milczenie aż do nieszporów zachowywano [...] z celi wyjść bez słusznej
potrzeby nie wolno było, lecz wówczas do czytania lub pisania homilii i innych ksiąg, których
dotąd kopie znajdują się w bibliotece i w chórze, zobowiązani byli”1172. I na innym miejscu:
„Byli na ten czas Bracia nabożni, prostoty wielkiej, poki ieszcze nie było nowych autorow z
konceptami, Homilie na kazaniach prawili, y wiele ksiąg ręką swoją przepisowali”1173.
Sztuka pisania kwitła w skryptorium, które stanowiło część biblioteki, a także w
celach zakonników, jako twórczość samodzielna. Kanonicy tworzyli literaturę teologiczną,
filozoficzną, historyczną oraz liturgiczną na własny użytek i na sprzedaż, czego śladem są
kodeksy przechowywane dzisiaj w Bibliotece Jagiellońskiej (nr 1350, 1352) oraz Bibliotece
Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej (nr 94)1174. Rękopisy kupowali od nich profesorowie
Uniwersytetu, z których przywołam tu tylko dwóch: Jana Dąbrówkę (+1472) i Arnolfa z
Mierzyńca (+1494)1175. Organizatorem skryptorium klasztornego był ks. Jan Austriak,
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najpierw przeor konwentu, a w latach 1425-1428 jego prepozyt. Na założenie skryptorium
musiał wywrzeć wpływ pierwszy prepozyt konwentu – ks. Konrad Aleman [1405-1425].
Wszak to on już w 1405 roku własnoręcznie skopiował kłodzkie konstytucje zakonne i
przedłożył je braciom w Krakowie do zachowywania1176. Do najznakomitszych skryptorów
klasztornych w XV wieku należeli: przeor Szymon, zmarły w 1455 roku, oraz przeor
Salomon Wierzbanowicz, zmarły w 1484 roku. W nekrologu klasztornym przy imieniu
przeora Szymona odnotowano, że „wiele dla dobra wspólnego pracował pisząc”, zaś ks.
Łoniewski opisując groby zakonników znajdujące się w pobliżu ołtarza głównego w kościele
Bożego Ciała nadmienił, że wśród pogrzebanych w tym miejscu był również „Wielebny
Ojciec Szymon, profes pierwszy tego domu i przeor, skryptor antyfonarzy”. O przeorze
Salomonie zapisano, że był „in describendis Psalteriis in pergameno laboriosissimus usque ad
mortem”1177. W pierwszej połowie XV wieku w sztuce pisania wspomagali zakonników
krakowskich współbracia z klasztorów czesko-morawskich, którzy w 1421 roku zbiegli do
Krakowa w związku z toczącymi się tam wojnami husyckimi1178. Nie wiadomo ilu
zakonników czesko-morawskich schroniło się w klasztorze krakowskim, chociaz wiemy, że
pochodzili z konwentów w Fulneku i w Landskronie. Jeden z braci konwentu
landskrouńskiego, przeor Jan, zmarł w Krakowie i tu został pochowany1179. Sztukę pisania
uprawiał także Stanisław Kazimierczyk, co zgodnie podkreślają jego biografowie1180, a
pośrednio dowodzi tego jego nagrobna figura, zachowana do dzisiaj. Głowa Błogosławionego
spoczywa na trzech sporych objętościowo księgach. Takie ukazanie zakonnika, jak pisał w
swoim czasie o. Paweł Sczaniecki, sugeruje wyraźnie, że był on pożeraczem ksiąg
[comestator librorum] oraz ich skryptorem1181. Ale uwadze nie może ujść inny jeszcze
szczegół, a mianowicie, że w wizjach pośmiertnych [1489/1490] Błogosławiony pojawiał się
także z książką w ręce1182.
Z wielu pozycji, które wyszły ze skryptorium klasztornego w XV wieku wymienię tu
tylko te, które wydają się najciekawsze. A zatem najpierw będzie to zespół antyfonarzy
1176
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iluminowanych w liczbie sześciu, przechowywany dotąd w archiwum1183. Dawni badacze –
historycy i historycy sztuki – datowali je z reguły na lata 1405-1422 i w zasadniczej części
przypisywali przeorowi Szymonowi1184. Taka też informacja znajduje się w Encyklopedii
wiedzy o książce wydanej w 1971 roku1185. Najnowsze badania przeprowadzone przez dra
Jakuba Kubieńca wykazały jednak, że tomy 1-5 powstały po 1436 a przed 1459 rokiem,
natomiast tom szósty pod koniec XV wieku. Wykonawcami dzieła byli, jak się zdaje,
katedralisi krakowscy zatrudniani przez klasztor, a przeor Szymon dopełniał prace1186. Przeor
Salomon mógł pracować wyłącznie nad ostatnim, tj. szóstym tomem. Księgi zwierały sporo
miniatur, z których część z czasem wycięto. W tomie drugim można oglądać rzadki przykład
niedokończonego rysunku przygotowawczego pod iluminację: scenę Bożego Narodzenia w
stajni betlejemskiej, w której pozłocono jedynie aureolę Matki Bożej. Według Jabuka
Kubieńca antyfonarz jest bardzo cennym źródłem do poznania pozakatedralnych
liturgicznych zwyczajów krakowskich; można go traktować jako reprezentatywny ogólnie dla
liturgii krakowskiej XV stulecia. Rejestruje ponad 350 antyfon i responsoriów, których nie
zna Corpus Antiphonalium Oiffici, wydany w wielu tomach w Rzymie przez Rene-Jean
Heberta1187. Innym dziełem skryptorium krakowskich kanoników regularnych jest Mszał,
który w 1468 roku zabrali bracia idący do Kraśnika, oraz kodeks z Officium de B[eata]
V[irgine] M[aria] klasztoru kłobuckiego, wspominany w 1480 roku w zapiskach prepozyta
Andrzeja z Szadka. Kodeks kłobucki zaginął, przetrwał natomiast do naszych czasów Mszał
kraśnicki.

Należy

on

obecnie

do

najstarszych

i

najciekawszych

iluminowanych

manuskryptów pergaminowo-papierowych dawnej biblioteki kanonickiej w Kraśniku. Jego
powstanie datowane jest na pierwszą ćwierć XV wieku. Wyróżnia się swoją stroną
dekoracyjną, a ponadto widoczne są w nim bardzo wyraźne zabiegi, zmierzające do adaptacji
jego treści do zwyczajów liturgicznych kanoników regularnych przełomu XV i XVI wieku.
Zdobiło go pierwotnie pięć miniatur inicjałowych. W bliżej nieznanym czasie cztery z nich
zostały wycięte. Do dzisiaj zachowała się jedynie miniatura przedstawiająca Chrystusa w
Studni, w komponowana w inicjał „T”, który otwiera rzymski Canon missae [Modlitwa
Eucharystyczna]. Mszał kraśnicki przechowywany jest od 1877 roku w Bibliotece

1183

Szczegółowy opis antyfonarzy z analizą stylową miniatur zob. H. Pieńkowska, Średniowieczna pracownia
miniatorska, s.46-58; I. Pietrzkiewicz, Biblioteka, s. 71-72; K. Łatak, Kanonicy regularni laterańscy, s. 245-246.
1184
Tamże, s.58.
1185
Encyklopedia wiedzy o książce, 1971, k. 2292.
1186
J. Kubieniec, Uniwersalizm i swoistość w średniowiecznych antyfonarzach krakowskich, s. 16-24.
1187
Tamże, s. 167.
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Seminarium Duchownego w Lublinie1188. Ze skryptorium klasztornym trzeba też łączyć
najstarszy kopiarz dokumentów klasztornych, znany pod nazwą Metrica Corporis Christi, a
wpisy kontynuowano do 1640 roku. Papierowy kodeks ma wymiary 28 na 21 cm. Pierwsza
jego część (k. 1-19 lub s. 1-47, papier z filigranem głowy wołu) zawiera odpis wszystkich
dokumentów parafialnych i klasztornych do 1432 roku. Odpisy uwierzytelnił sam Zbigniew
Oleśnicki, biskup krakowski, 2 kwietnia 1433 roku w obecności świadków: Tomasza z
Chrobrza, oficjała i wikariusza generalnego, Jakuba z Zaborowa, Jana Elgota, Andrzeja z
Kokorzyna, archidiakona, Mikołaja Kozłowskiego, Mikołaja Hinczkonisa, prowincjała
franciszkańskiego Kmity, franciszkanina Pawła Czumborga oraz notariusza Jana Długosza z
Niedzielska1189. Na początku XVII wieku kodeksowi dano nową skórzaną oprawę, na której
wytłoczono napis: Metrica Conventus Corporis Christi in Casimiria. Do ciekawych
wytworów skryptorium w XV wieku należą nadto tzw. kodeksy klasztorne, zawierające teksty
podstawowe dla kanoników regularnych, tj. Statuta sive consuetudines canonicorum
regularium sub regula sancti Augustini, Collectio super Statuta Canonicorum Regularium
Piotra Clarety z Roudnic, Expositio super regulam beati Augustini episcopi Hugona od św.
Wiktora, Speculum pecatoris św. Bernarda opata, Martyrologium sive Kalendarium z
zapisami nekrologicznymi braci i benefaktorów, wykaz zawieranych konfraterni z innymi
klasztorami, adnotacje o przywilejach klasztoru i inne. Kodeksy takie zachowały się dla
klasztoru krakowskiego1190 i kraśnickiego1191. Tego rodzaju księga była jednak zakładana w
każdym klasztorze kanoników regularnych obediencji roudnickiej1192, na jej tekstach bowiem
opierała się formacja zakonna. W Krakowie i Kraśniku posługiwano się nią codziennie w
czasie porannych kapituł konwentualnych jeszcze w pierwszej połowie XVII wieku1193.
Kodeksy, z wyjątkiem nekrologu, zostały spisane w dwóch kolumnach muniskułą gotycką.
Zdobienia stanowią jedynie niebiesko-czerwone inicjały ze słabo rozwiniętym motywem
florystycznym, a także czerwone, niebieskie oraz niebiesko-czerwone inicjaliki i takież
rubrykowania. Nad kodeksami pracowało kilku skryptorów, wśród których, moim zdaniem,
1188

BSDL, rkps 1; M. Bochyński, Zasób sekwencji Mszału z Kraśnika z przełomu XIV/XV i XV/XVI wieku.
ABMK 47:1983, s.177-237; E. Zielińska, Biblioteka, s. 108; Tenże, Kultura intelektualna, s. 91; B. Miodońska,
Małopolskie malarstwo, s. 132.
1189
ABC, Metrica Corporis Christi, mps, b. sygn.
1190
APK, K 888.
1191
BGUMCS w Lublinie, rkps III 608.
1192
Kodeks klasztoru macierzystego w Roudnicach znajduje się obecnie w Archiwum Państwowym
Clementinum w Pradze, sygn. MS XIX B 3. Opis kodeksu roudnickiego zob. S. RYŁKO, Reguła, s.8-9.
1193
S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, s.6a; E. Zielińska, Biblioteka, s.108. W Krakowie kodeksu zaprzestano
używać 1646 roku. Regułę oraz Collectio wydał już wcześniej drukiem ks. Krzysztof Łoniewski (1618). On też,
wzorując się na XV-wiecznym kodeksie, założył nową księgę nekrologu (1647). W kodeksie krasnickim ostatnie
wpisy poczyniono w 1627 roku.
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był m.in. ks. Jan z Bytomia. Na jego udział w redakcji obu kodeksów wskazuje analiza pisma
w części kalendarzowej. Kilka wpisów o zgonach zakonników w jednym i drugim konwencie
dokonała ta sama ręka, którą kojarzymy właśnie z ks. Janem z Bytomia, gdyż tylko jego
osoba wiąże bezpośrednio dzieje tych dwóch ośrodków na przełomie XV/XV wieku.
Wychowany w klasztorze krakowskim ks. Jan został w 1469 roku oddelegowany do
otwieranego klasztoru w Kraśniku, gdzie objął urząd prepozyta. Jako prepozyt kraśnicki
wystąpił po raz ostatni w marcu 1491 roku. Niedługo potem, w bliżej nieznanych
okolicznościach, powrócił do Krakowa, a w każdym razie dokument z 4 maja 1501 roku na
urzędzie prepozyta w Kraśniku wymienił już ks. Michała1194. Jan zmarł w Krakowie w lutym
1507 roku na urzędzie podprzeora i magistra nowicjatu. Zajmowane stanowiska w Krakowie
po powrocie z Kraśnika sugerują, że cieszył się tu sporym uznaniem i zaufaniem.
Historiografowie na czele z Janem Długoszem pisali o nim dobrze, chociaż żaden z nich nie
wspomniał, by parał się również sztuką pisania. Że jednak był to vir divinis humanisque
literis praeclare instructus, jak napisał ks. Ranatowicz, to świadczy powołanie go na urząd
magistra nowicjatu. Magister bowiem w okresie przedtrydenckim był jednocześnie lektorem
w klasztorze, a zatem obok wdrażania w obyczaje i dyscyplinę klasztorną musiał też
prowadzić dla nowicjuszy wykłady, które niewątpliwie miał spisane albo spisywał na bieżąco.
Podobnie czynili lektorzy jeszcze w XVII i w XVIII wieku, których kodeksy z wykładanymi
przez nich traktatami znajdują się do dzisiaj w archiwum klasztornym1195. Wnioskuję stąd, że
ks. Jan też pisał, a teksty Collectio super Statuta Canonicorum Regularium Piotra Clarety z
Roudnic, Expositio super regulam beati Augustini episcopi Hugona od św. Wiktora oraz
Speculum pecatoris św. Bernarda opata znajdujące się w kodeksie andrzejowym mogą być
m.in. jego dziełem.
Jeśli zaś chodzi o błogosławionego Stanisławowa Kazimierczyka to biografowie
przypisywali mu bliżej nieokreślone Declarationes praedicatorum, z których korzystał będąc
kaznodzieją1196, traktat Formula novitiorum franciszkanina Davida z Augsturga, który służył
mu w procesie formacji nowicjuszy1197 oraz sermonarze i postylle, czyli zbiory kazań1198.
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E. Zielińska, Kultura intelektualna, s. 65.
H.D. Wojtyska, Nauka i nauczanie, passim.
1196
„Sequntur Declarationes praedicatorum o compilatae ut ipsa scriptura indicat similis schedule professionis
B[eati] Stanislai Casimiritae subprioris seu novitiorum magistri”.
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ABC. Ms sygn. 11a.
1198
S. Ranatowicz, Jasna pochodnia, s.7: „W kazaniu nie szukał czci swoiey [...] y cokolwiek w słowie Bożym
pracował, nie z miłości samego siebie, ale z miłości Boga samego, y bliźniego czynił. Świadkiem sermonarze, y
kazania jego; z samego stylu poznać, że gorące”. M.A. Gorczyński, Żywy wzór apostolskiej doskonałości, s. 8:
1195

282

Declarationes zaginęły, Formula novitiorum stanowi do dzisiaj ozdobę zespołu rękopisów
przechowywanych w archiwum klasztornym, ostatni znany kodeks z kazaniami spłonął w
1944 roku spłonął w Warszawie wraz z innymi cennymi pomnikami kultury polskiej
zebranymi w Bibliotece Narodowej. Nie wiadomo kiedy i w jaki sposób kodeks z kazaniami
[postilla] wybył ze zbiorów klasztornych. Wiadomo natomiast, że w 1932 roku znajdował się
w książnicy Branickich w Wilanowie, potem przekazano go wraz z innymi rękopisami do
Biblioteki Narodowej w Warszawie. Wiadomość o nim posiadamy dzięki inwentarzowi
sporządzonemu przez prof. Kazimierza Piekarskiego. Profesor opisał księgę następująco:
„Postilla Beati Stanislai Casimiritani Canonici ad Ecclesiam Sanctissimi Corporis Christi
poenes Cracoviam. Manuscriptus de saeculo XV, chartarum 246 et ligatura de pelle”1199.
Kodeks był zatem spory objętościowo. Jeśli wszystkie jego karty były zapisane to zawierał
bez wątpienia nie mniej, niż 100 kazań. Kodeks z traktatem Formula novitiorum traktowano
w zgromadzeniu niemal jak relikwię. Na początku XVII wieku dano mu elegancką oprawę ze
srebrnymi okuciami oraz plakietkami obrazującymi sceny z życia Błogosławionego1200.
Aktywność konwentu w dziedzinie sztuki pisania w XV wieku była niezwykła, a
przede wszystkim dostrzegalna w krakowskim środowisku intelektualnym. Kanonicy
produkowali księgi, kopiowali je i iluminowali w oparciu o wzory czesko-śląskie. Byli przez
to przekazicielami kultury południowo-zachodniej na terenie polskim1201. Ich zasługi dla
kultury piśmienniczej w Polsce średniowiecznej zauważył nawet prof. Władysław Semkowicz
w swoim opus magnum, czyli Paleografii łacińskiej1202.
Streszczenie
W artykule omówiono w sposób syntetyczny zagadnienie kultury piśmienniczej (ars
scribendi) w krakowskim klasztorze kanoników regularnych w XV wieku. Pisanie należało w
owym czasie do podstawowych pozachórowych i pozaparafialnych zajęć zakonników tegoż
klasztoru. Za Kasjodorem, duchowym ojcem szkolnictwa średniowiecznego, wierzono
bowiem, że praca pisarska należy do najgodniejszych, gdyż przyczynia się do rozszerzania w
świecie światłości Chrystusa i sprawiedliwości Królestwa Bożego. Sztuka pisania kwitła w
skryptorium, które stanowiło część biblioteki, a także w celach zakonników, jako twórczość
„Na czytaniu ksiąg duchowych się zabawiał [...], których tez własną ręką znaczne popisawszy Exemplarze,
wiekom potomnym zostawił”. Zob. też: S. RYŁKO, Patron Kazimierza, s.83.
1199
W. Semkowicz, Przewodnik po zbiorze rękopisów wilanowskich, uzupełnił i wydał P. Bańkowski,
Warszawa 1961, s.277, poz. 250; S. Ryłko, Patron Kazimierza, s.83.
1200
ABC. Ms 10a. Fotografię dwóch pierwszych stron rękopisu zamieszczono w: Polska. Dzieje cywilizacji i
narodu. Monarchia Jagiellonów 1399-1586, red. M Derwich, Wrocław 2003, s.29.
1201
H. Pieńkowska, Średniowieczna pracownia miniatorska, s. 3-58; B. Miodońska, Iluminacje krakowskich
rękopisów z I połowy w. XV w Archiwum Kapituły Metropolitalnej na Wawelu, Kraków 1967; K. Łatak, S.
Nalbach, Ze studiów nad kulturą umysłową, passim.
1202
W. Semkowicz, Paleografia łacińska, s. 363-364.
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samodzielna. Kanonicy tworzyli literaturę teologiczną, filozoficzną, historyczną oraz
liturgiczną na własny użytek i na sprzedaż. Rękopisy zamawiali u nich i kupowali
profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego. Organizatorem skryptorium klasztornego był ks.
Jan Austriak, najpierw przeor konwentu, a w latach 1425-1428 jego prepozyt. Do
najznakomitszych skryptorów klasztornych w XV wieku należeli: przeor Szymon, zmarły w
1455 roku, oraz przeor Salomon Wierzbanowicz, zmarły w 1484 roku. W nekrologu
klasztornym przy imieniu przeora Szymona odnotowano, że „wiele dla dobra wspólnego
pracował pisząc”, zaś ks. Łoniewski opisując groby zakonników znajdujące się w pobliżu
ołtarza głównego w kościele Bożego Ciała nadmienił, że wśród pogrzebanych w tym miejscu
był również „Wielebny Ojciec Szymon, profes pierwszy tego domu i przeor, skryptor
antyfonarzy”. O przeorze Salomonie zapisano, że był „in describendis Psalteriis in pergameno
laboriosissimus usque ad mortem”. W pierwszej połowie XV wieku w sztuce pisania
wspomagali zakonników krakowskich współbracia z klasztorów czesko-morawskich, którzy
w 1421 roku zbiegli do Krakowa w związku z toczącymi się tam wojnami husyckimi. Sztukę
pisania uprawiał także Stanisław Kazimierczyk, co zgodnie podkreślają jego biografowie.
Błogosławiony pozostawił po sobie: Declarationes praedicatorum, Formula novitiorum oraz
zbiór kazań [postilla]. Declarationes zaginęły jeszcze w XVII wieku, zaś kodeks z kazaniami
uległ zniszczeniu w 1944 roku wraz z innymi cennymi pomnikami średniowiecznego
piśmiennictwa polskiego w czasie pożaru Biblioteki Narodowej w Warszawie. W archiwum
klasztornym zachował się jedynie kodeks z traktatem Formula novitiorum.
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Kazimierz Łatak CRL

KAZNODZIEJSTWO

I

SPOWIEDNICTWO

W

KRAKOWSKIM

KOŚCIELE

BOŻEGO CIAŁA W XV WIEKU

W konwencie Bożego Ciała kanoników regularnych w XV wieku kaznodziejstwu
przypisywano wartość nadrzędną, określając je jako prawdziwą sztukę, która wymaga dużych
kwalifikacji duchowych i intelektualnych. Praedicatura, bo tak nazywano obowiązki
kaznodziei, była zarazem funkcją i urzędem. Sam fakt, że rozdział o kaznodziei i jego
obowiązkach umieszczono w konstytucjach zaraz po rozdziałach o prepozycie, przeorze i
magistrze nowicjatu jest wystarczająco znaczący1203. Kaznodzieja kanonicki musiał być
mężem uczonym, biegłym i zdatnym (vir doctus, peritus ac idoneus) w zakresie Pisma
Świętego, teologii i wymowy, co w praktyce łączyło się z wymogiem posiadania
wykształcenia uniwersyteckiego ze stopniem naukowym. Zestawienie pozyskanych na dzisiaj
danych dowodzi, że kaznodzieje klasztorni posiadali najczęściej bakalaureat teologii albo
magisterium artium [filozofii], rzadziej tylko bakalaureat artium. Kryteria klasztorne
pokrywały się zatem z oczekiwaniami biskupa krakowskiego kard. Zbigniewa Oleśnickiego
nakreślonymi w dokumencie z 7 lutego 1454 roku ustanawiającym urząd kaznodziei
zwyczajnego w katedrze krakowskiej. Kapituła katedralna miała na ten urząd wybierać i
przedstawiać biskupowi do zatwierdzenia męża zdatnego, poważanego oraz biegłego magistra
teologii, albo doktora prawa kanonicznego, a przynajmniej magistra sztuk wyzwolonych:
„virum idoneum, valentem et expertum Magistrum in Theologia, aut Doctorem in Iure
canonico, vel ad minus Magistrum in Artibus” 1204. W przypadku kaznodziei ważna też była
formacja stała. Konstytucje napominały, aby kanonik nauczający innych sam oddawał się
nieustannie „lectioni Librorum Sacrorum serio”1205. Więcej na ten temat mówił traktat Piotra
Clarety, który obok zwyczajnej zachęty do nauki, aby móc z pożytkiem nauczać innych dał
też wskazówki co do ksiąg, które należy studiować. Na pierwszym miejscu postawił
1203

Zob. Constitutiones, s.36-37.
J. Wolny, Krakowskie środowisko katedralne w czasach Jana Długosza (1431-1480), w: Dlugossiana. Studia
historyczne, s. 99-100; Tenże, Kaznodziejstwo katedralne w Krakowie na tle środowiska (okres 1520-1584), w:
Cracovia Litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie renesansu, Wrocław-KrakówWarszawa 1991, s. 287-289.
1205
Zob. Constitutiones, s.22.
1204
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naturalnie Pismo Święte, następnie zalecał kazania ojców Kościoła, postylle, traktaty moralne
i żywoty świętych1206.
Kaznodzieja, z uwagi na potrzebę dodatkowego studium, czasu na przygotowanie
kazania, bywał zwalniany od obowiązku uczestniczenia w niektórych czynnościach
wspólnych, a zwłaszcza nocnego oficjum brewiarzowego. Odgórne ustępstwa na rzecz
kaznodziei i pewnego rodzaju uprzywilejowanie były wyrazem szacunku i zrozumienia dla
jego wysiłku umysłowego. Bo rzeczywiście musiał on pracować więcej niż inni, a nierzadko
borykać się z trudnościami i radzić sobie z dylematami, które dla innych z braci byłyby nie do
przebrnięcia. Jedną z takich trudności był język. Wiedzę filozoficzną i teologiczną wymaganą
do święceń w XV wieku zdobywali zakonnicy wyłącznie w języku łacińskim. W języku
łacińskim sprawowali też liturgię oraz podstawowe czynności sakramentalno-duszpasterskie,
jak chrzest, ślub i pogrzeb, przy czym do dyspozycji mieli także księgi rytuałów. Wystarczyła
zatem znajomość łaciny i umiejętne posługiwanie się księgą, by obrzęd był dopełniony
ważnie i sprawnie. Kaznodzieja natomiast musiał pracować w języku słuchaczy (lingua
vulgari, patria lingua explanari), co wbrew pozorom łączyło się w owym czasie z niemałymi
trudnościami. Komponując kazanie musiał znaleźć nie tylko odpowiednią ilość właściwego
dla podejmowanego tematu informacji, ale też całą gamę odpowiednich polskich czy
niemieckich słów z zakresu egzegezy biblijnej, teologii dogmatycznej, teologii moralnej,
filozofii, liturgiki i innych. Kosztowało to bez wątpienia kilka dni intensywnego wysiłku, bo
terminologia teologiczna rodzima, zwłaszcza polska, dopiero się kształtowała. Kaznodzieje
przygotowywali najpierw wersję łacińską kazania, którą wpisywali do swoich sermonarzy i
przedstawiali przeorowi do aprobaty, po czym napisany i zaaprobowany tekst tłumaczyli na
język niemiecki lub polski. Doskonale ilustrują ten proces i wysiłek widoczne glosy polskoczeskie na zachowanym w archiwum klasztornym kodeksie zawierającym Postilla super
epistolas et evangelia quadragesimallia Mikołaja z Liry1207.
W XV wieku, jak wskazuje nekrolog klasztorny oraz wpisy w księgach miejskich
Kazimierza, kanonicy mieli przy swoim kościele dwóch kaznodziei – niemieckiego
[almanorum, theutonicorum] i polskiego [polonorum]1208. W aglomeracji krakowskiej kazania
w dwóch językach – polskim i niemieckim, głoszono jeszcze w kościele Mariackim, św.
1206

Zob. Collectio, cap. XLII-XLIII, s.101-112.
I. Pietrzkiewicz, Biblioteka, s. 70; W. Wydra, W.R. Rzepka, Ewangeliarz kanoników regularnych w
Krakowie, s. 91-97.
1208
J. Wolny, Kaznodziejstwo, w: Dzieje Teologii Katolickiej w Polsce, t.1, s.304.
1207
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Anny, dominikanów, franciszkanów i św. Krzyża1209. Predykatury w języku niemieckim
zaprzestano u kanoników regularnych w pierwszym ćwierćwieczu XVI wieku. W każdym
razie po 1512 roku nie znajdujemy już w dostępnych materiałach wzmianki ani o kaznodziei
niemieckim, ani o kaznodziei polskim przy kościele Bożego Ciała, mówi się jedynie o
kaznodziei. Kaznodzieje byli mianowani przez prepozyta po konsultacji kapituły. Kandydat
na kaznodzieję musiał odznaczać się talentami naturalnymi, ale także przymiotami moralnymi
i wiedzą. Konstytucje nie wykluczały egzaminu „de vita, moribus et scientia” przed
mianowaniem na urząd kaznodziei, ale nie wiadomo czy taki egzamin kiedykolwiek
przeprowadzono. Konwent krakowski w XV wieku nie należał do tak licznych, by zakonnicy
nie znali się nawzajem, swoich predyspozycji, zdolności i możliwości. Ponieważ kościół
należał do głównych w aglomeracji krakowskiej, obowiązki kaznodziei powierzano
zakonnikom o szczególnych przymiotach osobistych, zdolnościach i zaletach oratorskich,
wiedzy oraz posiadającym dojrzały a krytyczny obraz rzeczywistości. Kazania głoszono w
niedziele i w dni świąteczne po południu przed nieszporami, rzadziej przed południem1210.
Konstytucje zwracały uwagę, aby kaznodzieja nie przedłużał kazania ponad godzinę [ultra
horam]1211, brał pod uwagę przygotowanie słuchaczy, w kazaniu nie używał słów
obraźliwych,

w

niezrozumiałych

1212

wykładzie

był

jasny,

unikał

kwestii

zawiłych

i

sformułowań

. Kaznodzieja miał objasniac przede wszystkim Dominicam Orationem,

Symbolum Apostolicum, Sacrum Decalogum, septem Ecclesiae Sacramenta, Ritus
cclesiasticos czyli Modlitwę Pańską, Skład Apostolski, Święty Dekalog, siedem Sakramentów
Kościoła, obrzędy kościelne, pouczać o grzechu i o cnotach, nawoływać do pokuty i
modlitwy; miał w sposób nieprzejednany występować przeciw złu i nieprawościom, nigdy zaś
przeciw człowiekowi1213.
W trakcie prowadzonej kwerendy źródłowej natrafiłem na imiona następujących
zakonników, którzy od fundacji klasztoru do końca XV wieku pełnili obowiązki kaznodziei
przy kościele Bożego Ciała: ks. Zygmunta, kaznodzieję niemieckiego, wymienionego w

1209

J. Wolny, Kaznodziejstwo, s. ; Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu 1514-1517, s. 65-66.
„Kazania były po obiedzie w wielkie solenne festa, jako w Wielkanoc, Świątki, etc. Także In Die Cineram,
In Coena Domini”. Zob. S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, k. 145v.
1211
“Ultra horam non protrahat concionem”. Zob. Constitutiones, s.36.
1212
“In concionibus a verbis iniurosis tam in persona saeculares, multum magis in superiores vel fratres
abstineat. Apud rudem plebem a difficilioribus ac subtilioribus quaestionibus, quaea aedificationem non faciunt
et ex quibus plerumque nulla fit pietatis occasio, abstinebit”. Zob. Tamże, s.36.
1213
Zob. Constitutiones, s. 36; ABC, Lumen ad revelationem omnimodae iurisdictionis, s.61-62. .
1210
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testamencie z 27 maraca 1457 roku Katarzyny Hoffmanowej z Krakowa1214; ks. Wawrzyńca,
kaznodzieję języka polskiego, wymienionego również w testamencie Hoffmanowej z 27
marca 1457 roku oraz w dokumencie z 8 stycznia 1460 roku1215; ks. Marcina z Krakowa,
kaznodzieję niemieckiego, zmarłego 27 marca 1473 roku1216; ks. Pawła Tylicha z Krakowa,
kaznodzieję niemieckiego, zmarłego w roku 1465

1217

; ks. Stanisława Kazimierczyka,1218; ks.

Tomasza, kaznodzieję żyjącego w drugiej połowie XV wieku i mającego pełnić obowiązki
bezpośrednio po Stanisławie Kazimierczyku1219; ks. Grzegorza Scholtis, kaznodzieję języka
niemieckiego, wymienionego w dokumencie z 23 stycznia 1482 roku oraz kilkakrotnie w
aktach miejskich Kazimierza pod rokiem 14831220; ks. Jakuba, kaznodzieję języka polskiego,
wymienionego w aktach miejskich Kazimierza w 1482 roku1221; ks. Mikołaja z Biecza,
kaznodzieję języka polskiego, zmarłego w lutym 1494 roku1222; ks. Stanisława Pistoris z
Krakowa, kaznodzieję języka niemieckiego, zmarłego 13 grudnia 1498 roku1223; ks. Jana,
kaznodzieję języka polskiego, występującego w aktach miejskich Kazimierza od 1500 roku, a
zmarłego 13 stycznia 1512 roku1224.
Kaznodziejstwo w kościele kanonickim na Kazimierzu w XV wieku cieszyło się
sporym uznaniem w środowisku krakowskim. W opinii ks. prof. Henryka Damiana Wojtyski
kaznodziejstwo było jedną z tych dziedzin, w której kazimierskie zgromadzenie kanoników
regularnych odnotowało największe osiągnięcia w XV i w XVI wieku1225. Dlatego kanonicy,
jak twierdził ks. Krzysztof Łoniewski, „nie tylko w swym kościele, ale też y w inszych”
głosili kazania1226. Dziejopisarze zakonni wiele zasług na ty polu przypisują błogosławionemu
Stanisławowi Kazimierczykowi, który obowiązki kaznodziei pełnił po 1468 a przed 1482
rokiem. Nie wiadomo czy był kaznodzieją polskim, czy niemieckim. Wiadomo natomiast, że
„w kazaniu nie szukał czci swojej, ale zbawienia dusz krwią Chrystusową odkupionych, i
cokolwiek w słowie Bożym pracował, nie z miłości samego siebie, ale z miłości Boga samego
i bliźniego czynił. Świadkiem sermonarze i kazania jego; z samego stylu poznać, że gorące bo
1214

ABC, Metrica conventus, II, s.448; APK, K 888 n.173.
ABC. Metrica conventus, II, s.445, 448. Zob. APK, K 888 n.277.
1216
APK, K 888 n.87.
1217
APK, K 888 n.54; S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, k. 8v.
1218
K. Łoniewski, Żywot, jw.
1219
S. Ranatowicz, Jasna Pochodnia, s.169; S. Ryłko, Patron Kazimierza, s.79.
1220
ABC, Pergaminy N.111; APK, K 7, s.56.
1221
APK, K 7 s.24
1222
APK, K 888 n.309.
1223
APK, K 888 n. 347.
1224
APK, K 7, s.393, 447.
1225
H.D. Wojtyska, Nauka i nauczanie, passim.
1226
Tamże, s.11.
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co z ust jego wychodziło, słodziło dusze, i do cnot świętych przywodziło, na które się i
nauczeńsi z Krakowa schodzili, w których on mową swoją łagodną i słodkim językiem,
bojaźń Bożą wmawiał, z wielkim pożytkiem, a chwałą Bożą. Był niepochlebny w kazaniu, ale
śmiele w pospolitości grzechy ludzkie karał, zawsze to w uściech i w sercu mając: sic
diligendi sunt homines ut illorum non diligantur errores. A nade wszystko starał się o to, aby
to sam na sobie pierwszy wykonał, a niż tego drugich począł nauczać. Bo jako mówi S[więty]
Grzegorz Nazjazeńki: Mundari prius oportet, et sic alios mundare; lumen fieri, et sic alios
illuminare; ad Deum accedere, et sic alios ad Deum ducere; santificari, et sic alios
sanctificare; manus habere rectas, et sic indigentibus porrigere manus [...]. Miał w pamięci
zawsze i one słowa drugiego S[więtego] Grzegorza papieża, który mówi i przestrzega
kaznodziejow: Ad regnum aeternae beatitudinis pervenire non valet, qui non vult opere
implere, quod praedicat. Te i tym podobne nauki przed oczyma swemi mając tym więcej
grzechy ludziom brzydził, cnoty święte i wzgardę świata tego zalecał, a o Boskich rzeczach
gorące kazania czynił”1227. Jeśli pozwoliłem sobie przytoczyć ten obszerny fragment z żywota
Kazimierczyka to dlatego, że, w moim przekonaniu, ukazuje on sztukę przepowiadania (ars
predicandi) nie tylko samego Błogosławionego, ale stanowi wykładnię teorii kaznodziejstwa
w ujęciu i rozumieniu całego zgromadzenia.
Kaznodzieje mieli obowiązek pisać kazania przez co przyczynili się do rozwoju
piśmiennictwa krajowego. Gotowe teksty przedstawiano najpierw do wglądu przeorowi a
dopiero potem uczono się ich na pamięć1228. Nie jest wykluczone, że klasztor zaczerpnął ten
obyczaj z praktyki Uniwersytetu Krakowskiego, gdzie, zgodnie ze statutami wydziału
teologicznego, bakałarz biblijny zobowiązywał się do głoszenia kazań w wyznaczonym mu
terminie, a przygotowane kazanie, co najmniej na osiem dni przed wygłoszeniem miał
przedstawić dziekanowi do wglądu i ewentualnej korekty1229. Kazań nie wolno było czytać,
trzeba je było wygłosić z pamięci1230. Z licznych sermonarzy i postylli, czyli kolekcji kazań,
które wyszły spod pióra kanoników, a które jeszcze na początku XVII wieku oglądał ks.
Krzysztof Łoniewski, niewiele zachowało się do naszych czasów. Postilla Stanisława
Kazimierczyka, przechowywana najpierw w prywatnej bibliotece Branickich w Wilanowie
(1932), a następnie przekazana do Biblioteki Narodowej w Warszawie, uległa zniszczeniu w
1227

S. Ranatowicz, Jasna pochodnia, s. 5.
“Ad scribendum homilias (...) obligati erant”. Zob. M.A. Gorczyński, Schema de Canonicis, s.82.
1229
Statuty i matrykuły Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego z XVI wieku, wyd. J. Szujski.
„Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1:1878, s. 75; J. Wolny, Kaznodziejstwo, s. 286.
1230
H.D. Wojtyska, Nauka i nauczanie, s.460.
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1944 roku w czasie pożaru tejże szacownej książnicy1231. Pozostał jedynie biblioteczny opis
kodeksu sporządzony przez prof. Kazimierza Piekarskiego, uzupełniony później przez prof.
Władysława Semkowicza i wydany przez P. Bańkowskiego w 1961 roku. Rękopis liczył 246
kart i był oprawiony w skórę. Z ilości kart zapisanych możemy wnioskować, że kodeks
zawierał nie mniej niż sto kazań. W sermonarzach Kazimierczyka sporo było aforyzmów.
Niektóre z nich przytoczył w jego żywocie ks. Krzysztof Łoniewski, nazywając je
sentencjami: „Recedenti nulla merces datur: quia laus divini officii in fine probatur, to jest:
Na zapłacie ten z chwały Boskiey szwankuje, który nie wysłuchawszy Mszey świętey
ustępuje […]”; 2. „Sic diligendi homines ut eorum non diligantur errores, alius enim est enim
amare quod facti sunt, aliud odire quae faciunt Nawidząc człowieka: strofuj go za złości, bo z
Tobą Bóg stworzył do swojey Jasności/ […]”; 3. „Chrońmy się więc tego czego się lękamy,
Lecz do Boga bojąc się uciekać się mamy”; 4. Taisz złości, y nie chcesz poprawić żywota,
Bóg je widzi y zawrze przed Tobą swe wrota”; 5. „Przełożony naylepszy względem
możnieyszego, Złości które przeględa zbawienia nie dostąpi swego”; 6. „Każdego śmierć jest
dobra, który dobrze zyje, Bądź jak nagle dokończy, bądź sromotnie zginie”1232. Z
przechowywanych

dzisiaj

w

archiwum

klasztornym

kodeksów

rękopiśmiennych

zawierających kazania z XV wieku tylko jeden można przypisać kanonikom regularnym, a
mianowicie kodeks nr 906. Ogólny jego stan jest zły, posiada liczne uszkodzenia
spowodowane zalaniem wodą podczas pożaru i przez wilgoć. W metryce podano, że kodeks
zawiera Sermones de tempore et de Sanctis. Na jego 245 papierowych kartach o wymiarach
21 na 32 cm, oprawionych w skórę, ta sama ręka zapisała kursywą gotycką, w dwóch
kolumnach, 112 kazań. Pośród nich sporo odnosi się rzeczywiście do świętych (Jadwigi
Śląskiej, Apolonii, Doroty, Jana Chrzciciela, Jerzego, Jakuba apostoła, Piotra apostoła, Pawła
apostoła, Filipa apostoła, Macieja apostoła, Marii Magdaleny, Wawrzyńca męczennika,
Marty), ale mamy też 17 kazań eucharystycznych i 21 kazań maryjnych. Świadczy to
zdecydowanie o szczególnym zainteresowaniu i ukierunkowaniu autora na tajemnicę Bożego
Ciała oraz problematykę maryjną, które dominowały w kościele kanoników regularnych.
Kazania, których czas wygłaszania mógł wynosić średnio nieco ponad pół godziny, mają
charakter dogmatyczno-moralny bez specjalnego elementu narracyjnego w postaci
nadzwyczajności, legend. Od strony moralno-etycznej fragmenty kazań, które udało się
odczytać, podkreślają potrzebę praktykowania miłości Boga i bliźniego, kierowania się w
1231

S. Ryłko, Pamiątka beatyfikacji, s. 8; W. Semkowicz, Przewodnik po zbiorze rękopisów wilanowskich.
Uzupełnił i wydał P. Bańkowski, Warszawa 1961 .
1232
K. Łoniewski, Żywot, jw.
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życiu

codziennym

sprawiedliwością,

pokorą,

cierpliwością,

czystością,

stałością,

życzliwością; wzywają do zachowania wzajemnego pokoju, zgody, do umiejętności
przebaczania i prawdomówności; piętnują błędy i grzechy jak: zabójstwo, cudzołóstwo,
kradzież, nierząd, fałszywe świadectwo, krzywoprzysięstwo, oszczerstwo, przekleństwo,
pychę, nieprzyjaźń, nienawiść, gniew, kłótnie, zazdrość, chytrość, pożądliwość, zemstę, złość,
nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, przesadę w strojach; zalecają pokutę, spowiedź,
jałmużnę, posty, pielgrzymki, pomoc chorym i biednym, kult świętych; przypominają o
uszanowaniu dni świętych, o uczęszczaniu do kościoła w niedziele i święta, o szacunku dla
świątyni, itd.
Temat spowiednictwa jest trudniejszy do uchwycenia, niż kaznodziejstwo z uwagi na
fragmentaryczność źródeł. Konstytucje klasztorne oraz traktaty Piotra Clarety: Collectio
super statuta i Formula novitiorum zachęcały zakonników do częstej spowiedzi, nawet dwa
razy w tygodniu1233. Praktyka częstej spowiedzi była zresztą jednym z fundamentalnych
elementów devotionis modernae, bowiem „a confessione incipit conversio”1234. Uformowani
w oparciu o te zasady kanonicy przenosili je bez wątpienia również na parafię.
Spowiednictwo było urzędem, podobnie jak praedicatura. Spowiedników wyznaczał
prepozyt spośród braci odznaczających się wiedzą i świętością oraz przedstawiał ich do
zatwierdzenia biskupowi. W dostępnych materiałach źródłowych nie napotkano na wzmianki
o ewentualnym odrzuceniu przez biskupa wskazanego kandydata na spowiednika, czy też
złożeniu spowiednika z urzędu. Od kandydata na spowiednika wymagano świętości i wiedzy,
którą utożsamiano najczęściej z posiadaniem stopnia bakałarza nauk teologicznych, a w
ostateczności bakałarza artium i biegłości w teologii moralnej. W XV wieku

było w

klasztorze zawsze dwóch spowiedników, nie licząc magistra nowicjatu, który z urzędu był
spowiednikiem zakonników. Nie jest wykluczone, że jeden ze spowiedników, podobnie jak w
kościele Mariackim w Krakowie, służył parafianom języka niemieckiego natomiast drugi
parafianom języka polskiego. W kościele Mariackim odrębni spowiednicy dla ludności
niemieckiej i polskiej istnieli jeszcze w pierwszej ćwierci XVI wieku, co potwierdza zapis
przy nazwisku ks. Stanisława z Rzeczycy promowanego do stopnia bakałarza artium w 1509
roku1235. Spowiednicy wyznaczeni do spowiadania parafian mieli niekiedy specjalne
uprawnienia, jak np. ks. Maciej [de Nova Sandecz] i ks. Mikołaj [Lubschicz], którzy w 1436
1233

E. Amort, Statuta, I, s.515; ABC, Formula Novitiorum, s.10-11.
Zob. Collectio, cap.VI, s.11.
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J. Muczkowski, Statuta necnon liber promotionum, s. 149.
1234
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roku od Mikołaja Kozłowskiego, komisarza Soboru Bazylejskiego do spraw odpustów na
Królestwo Polskie, uzyskali jurysdykcję do rozgrzeszania oraz uwalniania penitentów z
ekskomuniki i suspensy zaciągniętych zwłaszcza na skutek odstępstwa od wiary, morderstwa
i bigamii1236. W sprawowaniu duszpasterstwa penitencjarnego kanonicy opierali się na
literaturze, do której należały różne sumy spowiednicze, traktaty o cnotach i grzechach oraz
zwięzłe podręczniki, jak modus confitendi czy modus audiendi confessiones. W bibliotece
była dostępna Suma Innocentego IV, Suma Pisana oraz traktaty Franciszka z Brzegu1237,
Mikołaja z Błonia1238 i innych autorów. Fakt, że kanonicy wielu generacji z nich korzystali
poświadczają liczne podkreślenia i zakreślenia w tekście, czy też glosy na marginesach kart.
O samych spowiednikach mamy, niestety, bardzo mało informacji. W dokumentach
wymieniano częściej urząd zakrystiana i kaznodziei, niż spowiednika. Pierwszymi
spowiednikami w klasztorze i przy parafii prowadzonej przez zgromadzenie znanymi z
imienia byli: ks. Maciej [de Nova Sandecz] oraz ks. Mikołaj [Lubschicz], wymienieni w 1436
roku w przywilejach odpustowych Mikołaja Kozłowskiego, komisarza soborowego na
Królestwo Polskie1239. Ks. Mikołaj pełnił równocześnie urząd zakrystiana kościoła, natomiast
ks. Maciej urząd prokuratora konwentu. W latach 1483-1484 księgi miejskie Kazimierza
odnotowały na urzędzie spowiednika ks. Stanisława, którego biografowie identyfikują ze
Stanisławem Kazimierczykiem1240.
Streszczenie
Artykuł omawia zagadnienie kaznodziejstwa (ars praedicandi) i spowiednictwa (ars
confessandi) w kościele Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie w XV wieku. Kanonicy
regularni kaznodziejstwu przypisywali wartość nadrzędną, określając je jako prawdziwą
sztukę, która wymaga dużych kwalifikacji duchowych i intelektualnych. Praedicatura, bo tak
nazywano obowiązki kaznodziei, była zarazem funkcją i urzędem. Podobnie traktowano
spowiednictwo. Kaznodzieja i spowiednik kanonicki musiał być mężem uczonym, biegłym i
zdatnym (vir doctus, peritus ac idoneus) w zakresie Pisma Świętego, teologii i wymowy, co w
praktyce łączyło się z wymogiem posiadania wykształcenia uniwersyteckiego ze stopniem
naukowym. W XV wieku kanonicy mieli przy swoim kościele dwóch kaznodziei –
niemieckiego [almanorum, theutonicorum] i polskiego [polonorum]. Podobnie było ze
spowiednikami. Jednym z wybitniejszych kaznodziejów i spowiedników owych czasów był
Stanisław Kazimierczyk. Urząd kaznodziei pełnił on po roku 1468 a przed rokiem 1482. Z
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Zob. ABC, Pergaminy N. 75, 76.
Questio de indulgentiis. Zob. ABC, ms 9a, ff. 178-184.
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tytułem spowiednika wystąpił po raz pierwszy w 1483 roku. Głoszone przez niego kazania
przyciągały do kościoła Bożego Ciała tłumy słuchaczy.
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Kazimierz Łatak CRL

FORMACJA NOWICJUSZY W KRAKOWSKIM KLASZTORZE KANONIKÓW
REGULARNYCH LATERAŃSKICH W DOBIE FOELICIS SAECULI

Curriculum życia zakonnego w klasztorze Bożego Ciała kanoników regularnych w
Krakowie kandydat rozpoczynał w chwili, gdy jego prośba o przyjęcie do zgromadzenia
została przyjęta przez prepozyta. Prepozyt jednakże nie mógł swobodnie dycydować o
przyjęciu. Zanim odpowiedział kandydatowi musiał uzyskać zgodę kapituły konwentualnej.
Gdy odpowiedź była pozytywna kandydat był egzaminowany „coram omnibus” co do wolnej
woli, intencji, nieregularności i przeszkód kanonicznych, a także zdatności do podjęcia
obowiązków życia zakonnego. W kwestii przyjmowania do zakonu statuty wymagały od
przełożonych szczególnej ostrożności i odpowiedzialności, a najwyższym kryterium miało
być boże powołanie oraz „signa humilitatis, fervoris et gratiae”. Statuty zabraniały
wspólnocie przyjmowania od wstępujących do zakonu kandydatów jakichkowiek „pecunias
aut alia bona”, nawet gdyby lokalny obyczaj na to przyzwalał. Włączenie do własności
wspólnej konwentu tego co kandydat posiadał mogło się dokonać dopiero w chwili złożenia
ślubów. Motywem zaś tej ostrożności było pragnienie uniknięcia najmniejszego nawet
podejrzenia o symonię i zabezpieczenie zgromadzeniu pełnej wolności późniejszego działania
w sprawie kandydata1241.
W części zatytułowanej De Novitiorum, która artykułowała się w pięciu rozdziałach,
statuty przewidywały stopniowe włączanie kandydata do wspólnoty zakonnej. Pierwszym
etapem był postulat, a obejmował czas od przyjęcia do obłóczyn i rozpoczęcia nowicjatu. Jeśli
kandydat był już znany klasztorowi czas ten trwał krócej, jeśli zaś kandydat pochodził z
odległych stron postulat mógł trwać nawet trzy miesiące i dłużej1242. W okresie postulatu miał
konwent wstępnie zwersyfikować intencje wstepującego, upewnić się że osiągnął on
odpowiednią dojrzałość, zapoznać go z podstawowymi wymogami dyscypliny zakonnej,
zorientować się czy jest on podatny na formację, ułatwić mu przejście od życia w świecie do
1241

K. Łatak, La vocazione e missione, s. 75-76.
“[…] quod si eum [prepozytowi], ut dictum est, recipi placuerit, nisi persona nota fuerit, ignota enim persona
tanto spatio temporis in habitu saeculari examinata est, dum demum, ea qualis sit, innotescat”. Zob. Statuta, ed.
E. Amort, s. 508.
1242
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życia właściwego zakonnikowi1243. Drugim etapem był nowicjat. Nowicjat miał trwać
zasadniczo rok1244, chociaż od tego czasu nieraz dyspensowano. Nowicjat rozpoczynał się
obłóczynami, czyli przywdzianiem habitu zakonnego. Kandydat, by być dopuszczony do
obłóczyn, a zatem nowicjatu musiał mieć ukończone 18 lat1245. Ceremonii obłóczyn
dokonywano o świcie w kościele przed głównym ołtarzem. Kandydata procesjonalnie
wyprowadzano z zakrystii. Podczas kiedy on kład się krzyżem na posadzce, konwent śpiewał
hymn Veni Creator. Potem następowało poświęcenie habitu, zdjęcie z kandydata przyodzienia
świeckiego i przywdzianie habitu. Ceremonii przewodniczył z urzedu prepozyt lub przeor
zgromadzenia. W klasztorze krakowskim kanoników regularnych nowicjusze otrzymywali
habit biały zrokietą bez rękawów i biretem1246. Szaty, które nowicjusz nosił dotychczas
składano w szatni i tam je przetrzymywano do ślubów. Dopiero po ślubach nowicjusza
prepozyt oddawał je najczęściej ubogim1247. Tuż po obłóczynach i rozpoczęciu nowicjatu
nowicjusz otrzymywał tonsurę, która wprowadzał go do stanu duchownego1248. W nowicjacie
kandydaci słuchali wykładów z zakresu teologii zycia zakonnego w oparciu o regułę św.
Augustyna, statuty i komentarze do nich, ale także z zakresu liturgii, filozofii i teologii
ogólnej1249. W oratorium i w refektarzu nowicjusze zajmowali osobne miejsca tak, aby cała
wspólnota mogła ich obserwować; nie mogli wychodzić z klasztoru, przyjmować gości ani
być obciążani zbytnimi pracami fizycznymi1250. Nowicjat kończyła profesja, czyli uroczystość
złożenia ślubów zakonnych. W XV wieku nie istniało rozróżnienie na profesję czasową i
wieczystą. Zakonnicy składali śluby tylko jeden raz, a pociągało to za sobą zobowiązanie na
całe dalsze życie. W statutach profesję nazywano obediencją. O dopuszczeniu do profesji
decydował prepozyt, aczkolwiek musiał uzyskać bezwzględne przyzwolenie kapituły.
1243

“Interim praedicetur ei cum omni mansuetudine paupertas domus, asperitas loci, severitas disciplinae,
quantus sit rigor regularis observantiae, propriam abnegare voluntatem, et in omnibus obedire, et cetera, ut
probetur fervor desiderii illius, atque intentio, sic enim ait Apostolus: probate spiritum, utrum ex Domino sint.
Postquam vero praeposito ac fratribus apparebit idoneus si eidem placebit, ac instanter petierit, induantur habitu
Monasterii. Zob. Tamże, s. 508.
1244
Zob. Collectio super statuta, XXVII, s. 58.
1245
“Nullus ante XVIII aetatis suae annum in novitiatum recipiantur”. Zob. Statuta, s. 524.
1246
K. Łoniewski, Quae sint solemnitates investiendi novitii in Ordine nostro, [w]: Regula Beatissimi Patris
Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi De communi vita Clericorum. Huic adiecta Collectio D. Petri Claretae,
canonici regularis de domo Rudnicensis, super Statuta Canonicorum Regularium ac modus investiendi atque
profitendi in eodem Ordine Canonico in usum Canonicorum Regularium Cracoviensis Conventus Ecclesiae SS.
Corporis Christi in Kazimiria, Kraków 1618.
1247
“[…] vestimenta vero, quae habitum recipiendo deposuit, usque ad diem professionis eius in monasterio
reservetur, de quibus post professionem illius praepositus disponat, prout videbitur”. Zob. Statuta, s. 508; K.
Łatak, La vocazione e missione, s. 77.
1248
O łączeniu obłóczyn z tonsurą mówi także kronika klasztoru kłodzkiego. Zob. Kronika klasztoru, s. 174.
1249
Statuta, s. 508.
1250
Statuta, s. 509; K. Łatak, La vocazione e missione, s. 78-79.
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Ceremonia dokonywał się również w kościele, najcześciej przed rozpoczęciem porannych
modlitw. Nowicjusza wyprowadzono procesjonalnie z zakrystii przed ołtarz główny. Tu
nowicjusz kład się krzyżem na posadzce, podczas gdy bracia śpiewali hymn Veni Creator
Spiritus. Po odśpiewaniu hymnu i odmówieniu przypisanych modlitw nowicjusz podnosił się,
klękał przed prepozytem zasiadającym na sedilium tuż przed ołtarzem i „iunctis manibus datis
in manibus praelati, et positis supra librum Regulae ac Statutorum” wypowiadał po trzykroć
„ex charta manu propria conscripta” formułę ślubów: „Ego N. promitto Deo, et vobis
Obedientiam et Stabilitatem sine omni proprietate, et Praeposito post vos, quem sanior pars
Congregationis elegerit, ad communem vitam pro eterna vita et centumplo” [Ja N. ślubuję
Bogu i wam posłuszeństwo oraz trwanie w tym klasztorze w życiu wspólnym bez żadnej
własności, jak również prepozytowi, który po was nastąpi, a który będzie wybrany przez
wiekszą część zgromadzenia, w zamian za życie wieczne i nagrodę stokrotną]. Następnie
neoprofes całował trzy razy ołtarz po czym prepozyt nakładał mu rokietę z rękawami,
kanonickie almutium i biret. Rokieta, almutium oraz biret oznaczały klerycką i duszpasterską
naturę zakonu1251. Ks. Krzysztof Łoniewski tak o kanonikach i ich stroju pisał w żywocie
Błogosławionego: „Rokieta abo komża ustawiczan kapłańska z mantollakiem biskupim, ręce
mając dobyte, jakby do prace y administracyej Świętych Sakramentów: twarz y oczy nie
zakryte kapturem, w gotowości; to jest prawo przyrodzone własne, a nie pożyczone
sobie”1252. Ceremonię profesji zamykał pocałunek pokoju, który neoprofes wymieniał z
każdym z zakonników, poczynając od prepozyta i przeora1253. Podobnie jak po obłoczynach
młody zakonnik był dopuszczany do tonsury, tak niebawem po złożeniu ślubów był
przedstawiany biskupowi do święceń niższych – ostiariatu, egzorcystatu, lektoratu i akolitatu,
co praktykowano jeszcze na początku XVII wieku1254.

1251

K. Łoniewski, Quae sint solemnitates profitentium in eodem Ordine Sacro Canonico, [w]: Regula Beatissimi
Patris Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi De communi vita Clericorum. Huic adiecta Collectio D. Petri
Claretae, canonici regularis de domo Rudnicensis, super Statuta Canonicorum Regularium ac modus investiendi
atque profitendi in eodem Ordine Canonico in usum Canonicorum Regularium Cracoviensis Conventus
Ecclesiae SS. Corporis Christi in Kazimiria, Kraków 1618; Collectio super statuta, XXVII, s. 58; K. Łatak, La
vocazione e missione, s. 80-83.
1252
K. Łoniewski, Żywot, jw. Na temat dawnego stroju kanoników krakowskiego klasztoru zob. też: S.
Ranatowicz, Casimiriae civitatis, k. 147; K. Łatak, S. Nalbach, Ze studiów nad kulturą umysłową, s. 63-64.
1253
K. Łoniewski, Quae sint solemnitates profitentium in eodem Ordine Sacro Canonico, [w]: Regula Beatissimi
Patris Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi De communi vita Clericorum. Huic adiecta Collectio D. Petri
Claretae, canonici regularis de domo Rudnicensis, super Statuta Canonicorum Regularium ac modus investiendi
atque profitendi in eodem Ordine Canonico in usum Canonicorum Regularium Cracoviensis Conventus
Ecclesiae SS. Corporis Christi in Kazimiria, Kraków 1618.
1254
Przykładem tego jest sam ks. Łoniewski, który do zakonu wstąpił 15.III.1606 r., śluby zakonne złożył
25.III.1607 r., a święcenia niższe otrzymał 30.III.1607 r. Zob. K. Łatak, S. Nalbach, Ze studiów nad kulturą
umysłówą, s. 112.
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Złożone śluby zakonne dawały zakonnikowi status profesa, chociaż był to wciąż frater
iunior, który nie wchodził w skład kapituły konwentualnej i podlegał wciąż magistrowi
nowicjatu. W professorium, które uważano za drugi, aczkolwiek lżejszy nowicjat klerycy
słuchali wykładów z teologii przygotowujących ich bezpośrednio do święceń wyższych –
subdiakonatu,

diakonatu

i

prezbiteratu

oraz

wynikających

z

nich

obowiązków

duszpasterskich. Studium nie przekraczało jednego roku od profesji albowiem do klasztoru
przyjmowano

w

zasadzie

kandydatów

z

rozpoczętymi

przynajmniej

studiami

uniwersyteckimi1255. Ks. Stefan Ranatowicz, do którego się tutaj odwołam ze względu na
bardziej zrozumiały dla współczesnego czytelnika język polski, tak opisał obowiązki
błogosławionego Stanisława Kazimierczyka na urzędzie lektora i magistra nowicjatu w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych foelicis saeculi: „Przydany mu był do tego i urząd
lektorowski, aby zakonnikom [...] lekcye, lubo in philosophia, lubo in theologia czytał [...].
Jeszcze nadto będąc [...] uczyniony Magister Novitiorum, to jest Mistrzem tych, którzy
świeżo do Zakonu wstąpili [...] onych do chowania Reguły i Statutow i zaczętego od
przodków żywota prowadził, a Pisma Ś[więtego], nabożeństwa, służby Bożej nauczał [...],
stare nauki uczniom swoim podawał, osobliwie naukę onego świątobliwego męża Piotra
Clarety [...], który na Statuta Canonicorum Regularium, godne dość a uczone Commenta
wielebnemu X[iędzu] Janowi Rakuszaninowi wtoremu proboszczowi Bożego Ciała podał
roku pańskiego 1426. Podawał Thomae a Kempis Meditatie, Joannis Mauburni Exercitia,
Joannis Rosbruchii Contemplatie”1256. Przekaz powyższy przyjmuję jako wiarygodny,
zwłaszcza że zarówno ks. Ranatowicz, jak i jego poprzednik ks. Łoniewski pisząc o
Kazimierczyku przeprowadzili wcześniej odpowiednią kwerendę w archiwum własnego
klasztoru oraz innych archiwach krakowskiej aglomeracji. Ks. Łoniewski dane odnalezione w
archiwum własnego konwentu konfrontował z zapisami w archiwum augustianów, cystersów
mogilskich oraz konsystorza biskupiego. Dotarł do żywota Błogosławionego, zredagowanego
w klasztorze na przełomie XV/XVI wieku, którego kopie znajdowały się w księgozbiorach
plebanów w rejonie sandomierskim1257; miał także w ręku Apparicye, czyli opis jego wizji
albo stanów mistycznych, który w 1616 roku znajdował się jeszcze w archiwum
klasztornym1258. Ks. Ranatowicz natomiast oparł się na żywocie Błogosławionego
opublikowanym w 1617 roku przez ks. Łoniewskiego, ale miał też do dyspozycji wszystkie
1255

K. Łatak, S. Nalbach, Ze studiów nad kultura umysłową, s. 106-110.
S. Ranatowicz, Jasna pochodnia, s. 12.
1257
K. Łoniewski, Żywot, jw.
1258
Tamże.
1256

297

inne jego notaty historyczne (manuscripta)1259. Przejrzał nadto dokładnie klasztorne archiwum
oraz bibliotekę, o czym świadczą przytoczone w jego kronice wypisy z XV-wiecznych
archiwaliów kościelnych i konwenckich oraz odniesienia do zapisów proweniencyjnych
pozostawionych na kartach ksiąg rękopiśmiennych i drukowanych1260. Zestawiając zatem
wszystkie pozyskane dotąd dane przyjmuję, że w klasztorze krakowskim w XV wieku
formacja zakonnika od postulatu do święceń kapłańskich tylko w wyjątkowych sytuacjach
przekraczała dwa lata. Kandydaci w zdecydowanej większości mieli już za sobą krótszy lub
dłuższy pobyt na uniwersytecie, czego przykładem jest między innymi sam błogosławiony
Stanisław

Kazimierczyk.

Klasztorne

studium

miało

charakter

instytucji

bardziej

uzupełniającej, niż podstawowej w procesie formacji intelektualnej. Prowadzono tu naturalnie
wykłady z filozofii i teologii, ale w zagadnieniach wybranych. Kandydatom, którzy przyszli
do zgromadzenia z rozpoczętymi jedynie studiami uniwersyteckimi albo po szkołach
parafialnych – choć tych było naprawdę niewielu – w klasztorze wykładano najpierw
wybrane kwestie z zakresu sztuk wyzwolonych a następnie wybrane zagadnienia z zakresu
teologii: biblistyki, sakramentologii, teologii moralnej i liturgiki. Ci zaś, którzy przyszli po
ukończonym Wydziale Artium słuchali tylko wykładów z teologii. Wszyscy natomiast
musieli wysłuchać wykładów z zakresu teologii życia zakonnego, które opierały się na
traktatach Davida z Augsburga, Jana Ruysbroecka, Piotra Clarety, Tomasza a Kempis i Jana
Mombauera. Wydaje się nadto, że ci, którzy posiadali stopnie akademickie, jak na przykład
Stanisław Kazimierczyk, byli promowani do święceń niebawem po złożeniu ślubów1261.
Formacja początkowa kończyła się wraz ze święceniami kapłańskimi. Kilka dni po
święceniach neoprezbiter odprawiał uroczyście pierwszą mszę świętą, nazywaną prymicją.
Prymicje były sporym wydarzeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Klasztor wystawiał obiad
w refektarzu, a do stołu zapraszano nie tylko rodzinę, ale także władze miejskie, jeśli
prymicjant pochodził z Kazimierza1262.

1259

Tenże, Casimiriae civitatis, k. 4v: „Ex M[anuscripti]s Christophori Łoniewski”.
Tamże, k. 2: „Ita in cathalogo mortuorum Benefactorum”; k. 4v: „Ex antiq[uis] M[anu]s[cripti]s”.
1261
K. Łatak, S. Nalbach, Ze studiów nad kulturą umysłową, s. 109-110.
1262
K. Łatak, La vocazione e missione, s. 83. Tradycję urządzania uroczystych prymicji i owteirania w tym dniu
podwoi klasztornych dla krewnych prymicjanta przejęli przynieśli kanonicy z Kłodzka. Prepozyt Michał
Czacheritz, kronikarz tegoż klasztoru, tak opisał prymicje ks. Jakuba Kaldenberga odprawione 29.VI.1478 roku:
„Anno Domini 1478, ipso die sanctorum Petri et Pauli, dominus Jacobus Kaldenberg de Nyssa cantavit suas
primicias et habuit pro offertorio IIIII sexagenas. Venerunt autem affines ipsius de Nyssa utriusque sexus quando
iam missa fuit inchoata. Et permisse sunt mulieres cum maritis suis et parentibus solum ad prandium comedere,
quod haberi poterat in stubella procuratoris. Ad cenam vero et ulterius mulieres remisse fuerant ad civitatem ad
hospicium. Et illi amici eciam obtulerunt duos cantaros et unam scutellam et dederunt telam etc., duo corporalia
1260
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Za formację nowicjuszy odpowiadał magister nowicjatu, którego mianował prepozyt.
Statury wymagały, aby magister był „discreto et Deum timente”. Magister miał mieszkać w
pobliżu nowicjatu, a formację prowadzić „cum omni mansuetudine” albowiem „qui
conversum sine lenitate erudierit exasperare potius, quam corrigere novit”. Magister, którego
ks. Piotr Clareta nazywał pedagogiem, obok formacji ściśle zakonnej, prowadził też wykłady
z teologii ogólnej, chociaż statuty zezwalały, aby niektóre z materii, zwłaszcza te, w których
magister nie był wystarczająco obeznany, wykładali inni bracia. Spośród magistrów
nowicjatu z XV wieku z imienia znamy tylko czterech – ks. Jana Austriaka, ks. Wawrzyńca,
ks. Stanisława Kazimierczyka i ks. Jana z Bytomia1263.
Streszczenie
Artykuł omawia zagadnienie formacji zakonnej początkowej w krakowskim klasztorze
kanoników regularnych w XV wieku. Okres formacji początkowej obejmował trzy etapy.
Rozpoczynał się przyjęciem i krótkim postulatem, który trwał od trzech tygodni do trzech
miesięcy. Następnie kandydat otrzymywał habit zakonny i rozpoczynał roczny nowicjat. W
nowicjacie obok wykładów z teologii życia zakonnego i liturgii, młody zakonnik słuchał też
wykładów z filozofii, jeśli nie miał za sobą przynajmniej krótkiego pobytu na Uniwersytecie.
Nowicjat kończył się złożeniem ślubów zakonnych, po których zakonnik przez jeden lub dwa
semestry słuchał wykładów z teologii ogólnej w ramach przygotowania do święceń
kapłańskich i późniejszej pracy duszpasterskiej. Całość formacji od rozpoczęcia nowicjatu do
święceń kapłańskich tylko w wyjątkowych sytuacjach przekraczała dwa lata. Za formację
odpowidał magister nowicjatu, aczkolwiek statuty dozwalały, aby niektóre z materii, w
których magister nie był wystarczająco obeznany, wykładali inni bracia.

et duo quartalia cerevisie tritice Nyssensis, quod, puto, ante hec tempora vix fuisse factum, scilicet quod
cerevisia Nyssensis duceretur in vasis talibus per VII miliaria”. Zob. Kronika klasztoru, s. 244.
1263
K. Łatak, S. Nalbach, Ze studiów nad kulturą umysłową, s. 75.
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Ks. Wojciech Ćwiękała CRL

KULTURA DUCHOWA I UMYSŁOWA BŁOGOSŁAWIONEGO STANISŁAWA
KAZIMIERCZYKA

Podejmując próbę przedstawienia zagadnienia kultury duchowej i umysłowej
błogosławionego Stanisława Kazimierczyka wydaje się czymś naturalnym i zwyczajnym, aby
rozpocząć od spojrzenia na jego środowisko rodzinne. Powszechnie wiadomo bowiem, że
dom rodzinny i atmosfera w nim panująca ma ogromne znaczenie na kształtowanie się
postawy religijnej i duchowej człowieka. Ks. prof. Stefan Ryłko CRL, który osobie bł.
Stanisława poświęcił tak wiele uwagi i pracy oraz którego staraniom doszło do beatyfikacji, a
obecnie również dojdzie do kanonizacji Błogosławionego tak charakteryzuje wpływ
środowiska rodzinnego na rozwój duchowy Stanisława Kazimierczyka: W domu rodzinnym
Stanisława autorytetem był jego ojciec, z zawodu tkacz, Maciej Sołtys, który sporo czasu
poświęcał sprawom miejskim. Był bowiem ławnikiem i często przewodniczył miejskim
rozprawom sądowym. Pozostawił po sobie pamięć człowieka uczciwego, solidnego i w
sprawach urzędowych bezstronnego. Nikt nie wnosił do niego zastrzeżeń a wybieranie
poprzez wiele lat na to stanowisko wskazuje, że cieszył się powszechnym szacunkiem w
społeczności miasta Kazimierza […]. Kształtowanie atmosfery domowej i wykonywanie
codziennych obowiązków spoczywało na żonie, matce Stanisława, Jadwidze. (… ). Na
podstawie zachowanych źródeł wiemy tylko, że była bardzo pobożna i że należała do bractwa
Najśw. Sakramentu, które istniało przy tym kościele Bożego Ciała już w połowie XIV w.1264
Warto także zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywały bractwa kościelne w
średniowieczu1265. Ich oddziaływanie na pobożność wiernych w formowaniu życia religijnego
miało bowiem ogromne znaczenie. W przypadku matki błogosławionego Stanisława, która,
jak podają przekazy historyczne, była kobietą bardzo pobożną. Niewykluczone więc, że jej
praktyki pobożnościowe, które zalecały statuty bractwa odegrały niemałą rolę w
kształtowaniu wrażliwości religijnej syna1266. Bractwo Najświętszego Sakramentu przy
1264
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kościele Bożego Ciała należy do najdawniejszych, spośród istniejących do dziś w Krakowie
bractw kościelnych. Trudno dokładnie ustalić datę powołania tej konfraterni, ale najstarszym
posiadanym świadectwem dotyczącym bractwa jest dokument nadający mu odpusty, wydany
w Awinionie 15 kwietnia 1347 roku za pontyfikatu papieża Klemensa VI1267. Zatem należy
przyjąć, że bractwo istniało już wcześniej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tytuł bractwa
jest jednym ze śladów oddziaływania na religijność polską, rozwijającego się w Europie od
przełomu

XI/XII

wieku

kultu

adoracyjnego

Jezusa

Chrystusa

w

postaciach

eucharystycznych1268. W ten typ pobożności, który pojawia się w Polsce od XIII w., wpisuje
się również Kościół Bożego Ciała na Kazimierzu. O propagowaniu czci eucharystycznej
wśród wiernych przemawia chociażby wezwanie świątyni kazimierskiej oraz kształt dewocji
założonego przy parafii bractwa1269. Członkowie bractwa zobowiązani byli do codziennego
okazywania czci Najświętszemu Sakramentowi przez pobożne modlitwy i dobre czyny.
Dokument z 1347 roku wymienia też, wśród pobożnych zwyczajów, uczestniczenie w
uroczystym odprowadzaniu kapłana idącego do chorego z wiatykiem1270 . W pewnym sensie
można by tu dopatrywać się źródłowo udokumentowanej procesji eucharystycznej na terenie
parafii Bożego Ciała w XIV wieku. Można przypuszczać, że te zewnętrzne przejawy czci
Najświętszego Sakramentu w drodze do chorego były z upływem lat okazalsze1271.
Wraz z osadzeniem przy kościele Bożego Ciała Kanoników Regularnych, którzy
przybyli tu z Kłodzka w 1405 roku, bractwo Najświętszego Sakramentu zostało poszerzone o
maryjny wymiar pobożności i zaczęło z czasem nabierać charakteru maryjnego, nie tracąc
jednak przy tym elementu chrystologiczno-eucharystycznego w pobożności1272. Głównym
celem bractwa, działającego na przestrzeni wieków, od momentu jego powołania było
szerzenie kultu Najświętszego Sakramentu oraz kultu Matki Bożej. Wiązało się to z praktyką
codziennego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, udziałem w Mszach brackich,
pobożnymi modlitwami za dusze zmarłych członków bractwa, przystępowaniem do
spowiedzi i Komunii św., odmawianiem przepisanych modlitw w wyznaczone dni oraz
spełnianiem uczynków miłosierdzia wobec potrzebujących. Od członków bractwa wymaga
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się też by brali udział w procesjach na uroczystość Bożego Ciała oraz przez oktawę. Ponadto
każdy z członków był zobowiązany do pracy duchowej nad sobą, dbając o czystość sumienia,
wystrzegając się grzechów oraz unikając tego wszystkiego, co by mogło obrazić Boski
Majestat i uczynić przykrość Przenajświętszej Matce Boskiej 1273.
Mając na uwadze pobożność eucharystyczną i maryjną, jaka mogła panować w
środowisku rodzinnym błogosławionego Stanisława, można powiedzieć, że przykład
rodziców, a przynajmniej matki, wywarł znaczącą rolę w kształtowaniu tego typu postawy
religijnej u ich syna.
Błogosławiony Stanisław wzrastał w cieniu kościoła Bożego Ciała, przy którym swój
klasztor mieli Kanonicy Regularni sprawujący tu posługę na rzecz parafii. To oddziaływanie
zakonników na potrzeby wiernych dotykało nie tylko sfery duchowej, ale odbijało się także w
sferze intelektualnej. Przybyli tu z Kłodzka kanonicy z kręgu reformy rudnickiej
reprezentowali sobą wysoką kulturę duchową jak i umysłową, co zresztą w dużym stopniu
zadecydowało o ich sprowadzeniu do Kazimierza pod Krakowem. Zgromadzenie, którego
świetność przypada na wiek XV, wspierane jest przez dwór królewski i biskupi oraz
przedstawicieli możnowładczych rodzin i społeczeństwa obu miast. Dzięki temu wsparciu
wzniesiono

oryginalny

zespół

budynków

klasztornych

oraz

ukończono

budowę

monumentalnego gotyckiego kościoła farnego. Kontakty kazimierskich kanoników z
ośrodkami kanonikatu czesko-morawskiego, śląskiego i austriackiego sprawiły, że klasztor
był w środowisku krakowskim jednym z silniejszych ośrodków reformy w duchu devotionis
modernae, czego pozostałością i trwałym świadectwem są przechowywane w archiwum
klasztornym traktaty rudnickiego kanonika Piotra Clarety, a także późniejsze dzieła Jana
Gersona, Tomasza a Kempis, Jana Buscha czy Jana Mombauera1274. W tym czasie kanonicy
regularni przy kościele Bożego Ciała prowadzili ożywioną działalność naukową, co wiąało
się z utrzymywaniem kontaktów z Uniwersytetem Krakowskim i jego profesorami;
prowadzili duszpasterstwo parafialne; w sprawach liturgicznych dbali o piękno kultu bożego,
spowiednictwo i kaznodziejstwo. Ponadto prowadzili infirmerię i aptekę. Dużym
osiągnięciem było skryptorium, w którym tworzono kodeksy teologiczno-liturgiczne.1275
Działalność kanoników regularnych związana była też z prowadzeniem szkoły parafialnej, do

1273

S. Ryłko CRL, Patron Kazimierza…,s. 33.
K. Łatak CRL, S. Nalbach CRL, Ze studiów…, s. 32.
1275
Tamże.
1274

302

której uczęszczał bł. Stanisław1276. Autorzy studium poświęconego kulturze umysłowej
kanoników regularnych krakowskiej prepozytury Bożego Ciała słusznie zwracili uwagę na to,
że szkoły prowadzone przez kanoników regularnych w Polsce nie doczekały się dotąd
osobnego opracowania, chociaż cieszyły się nie mniejszym uznaniem, niż szkoły prowadzone
przez inne zakony. Warto wspomnieć, że do szkoły prowadzonej przez kanoników
regularnych prepozytury Bożego Ciała uczęszczał Andrzej Frycz Modrzewski (†1572)1277.
Szkoła parafialna prowadzona przez kanoników przy Bożym Ciele cieszyła się dużym
uznaniem, zyskując sobie jedno z czołowych miejsc w krakowskiej aglomeracji, jak i poza
nią1278. Nie bez znaczenia jest fakt, że rektorami szkoły, czy też magistrami lub seniorami, jak
ich nazywano, byli często wybitni mistrzowie uniwersyteccy. Można przyjąć, za ks. Stefanem
Ryłko, że w czasie kiedy do szkoły parafialnej uczęszczał Stanisław Kazimierczyk, nauka
obejmowała swym zakresem uczenie się na pamięć pacierza i psalmów, później wdrażano
uczniom umiejętność czytania i pisania oraz zaznajamiano ich z łaciną. Zwracano również
uwagę na śpiew kościelny, gdyż uczniowie szkoły zobowiązani byli do uczestniczenia i
pomocy w czynnościach liturgicznych. Po ukończeniu takiej szkoły uczeń mógł się wykazać
umiejętnością czytania, pisania oraz ogólną orientacją w takich przedmiotach jak arytmetyka,
geografia, muzyka i śpiew kościelny. Uczeń tej szkoły mógł się również wykazać
znajomością głównych modlitw i prawd wiary, gdyż formacja religijna powiązana była ściśle
z programem nauczania szkoły1279. W związku z formacją religijną uczniowie szkoły
uczestniczyli w liturgii sprawowanej w kościele (msza św., nabożeństwa roku liturgicznego,
procesje, pogrzeby), co również musiało w jakimś stopniu odbić się na przeżywaniu ich
pobożności indywidualnej.
Na uwagę zasługuje tutaj jeszcze jedna okoliczność, która również w jakiś sposób
mogła mieć znaczenie dla decyzji błogosławionego Stanisława o późniejszym wstąpieniu do
Zakonu Kanoników Regularnych. Chodzi mianowicie o pełnienie przez scholarów
obowiązków służącego w klasztorze. Wiemy, że do wizytacji biskupa Jana Konarskiego w
1522 roku każdy z zakonników po święceniach mógł utrzymywać nawet dwóch chłopców do
usług1280. Przyjmując, że sytuacja materialna w domu Stanisława po jego urodzeniu uległa
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pogorszeniu mógł on należeć do scholarów usługujących w klasztorze1281. Kontakt z
zakonnikami dawał bowiem uczniom szkoły możliwość poznawania ich duchowości oraz
czynił możliwym dostęp do posiadanych, czytanych i kopiowanych przez nich ksiąg1282.
Świadectwo życia zakonników poświęcających się modlitwie, studium, pracy duszpasterskiej
i kultowi liturgicznemu nie było teź bez znaczenia dla życia duchowego i intelektualnego
Błogosławionego w okresie, kiedy uczęszczał do szkoły parafialnej.
Zagadnienie, które dotyczy kultury duchowej i umysłowej Błogosławionego nie może
oczywiście pominąć jego formacji w Uniwersytecie Krakowskim. Bardzo bliski związek
klasztoru kanoników regularnych na Kazimierzu z Uniwersytetem jest widoczny od samego
początku, tj. osadzenia zakonników przy kościele Bożego Ciała1283. Z klasztorem kanoników
prepozytury Bożego Ciała, jak i z klasztorem w Kłodzku, z którego przybyli pierwsi kanonicy
związanych było wielu mistrzów Uniwersytetu. Więź między klasztorem kanoników i
Uniwersytetem Krakowskim dotyczyła zasadniczo spraw księgarsko-wydawniczych, jednak
należy też zauważyć, że wielu profesorów było benefaktorami, przyjaciółmi i opiekunami
wspólnoty kanoników, na co wskazuje nekrolog klasztorny. Być może stosunki z kołami
uniwersyteckimi rozwijały się też na podłożu wspólnych zainteresowań intelektualnych, o
czym piszą w swoim studium nad kulturą umysłową kanoników regularnych1284. Uniwersytet
krakowski w XV wieku reprezentował wysoki poziom nauczania. W tym też czasie na
wydziale Artium wykłady prowadzili bardzo wybitni profesorowie. Zatem wykształcenie bł.
Stanisława również stało na dobrym poziomie. Ks. Marcin Baroniusz opisał pobyt Stanisława
na Uniwersytecie w takich słowach: Nam quamprimum per aetatem licuit, Academiae
Cracoviensi, bonarum atrium ac disciplinarum gratia a suis commendatus, tantos ibidem
tamque stupendos progressus brevi temporis spatio fecie, ut omnes aequales ac coaetaneos
suos, multis post se parafangis, cum admiratione haud modica praeceptorum derelinqueret
[Albowiem jak tylko lata jego na to pozwoliły na akademię krakowską celem wiedzy na
wydziale Artium przez swoim wysłany, tak wielkie i wspaniałe wyniki uzyskał, że wiele
przeciwników wyprzedził na wiele mil ku wielkiemu zdziwieniu swoich nauczycieli]1285.
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Dalsze swoje życie, aż do śmierci w 1489 roku błogosławiony Stanisław związał z
kanonikami regularnymi pracującymi w rodzinnej parafii. To tutaj, przy kościele Bożego
Ciała i klasztorze, kontynuował swoją drogę do świętości. Rys duchowy i kulturę umysłu bł.
Stanisława Kazimierczyka możemy odkryć w duchowości i kulturze umysłowej
zgromadzenia, do którego wstąpił. Cechy charakterystyczne dla duchowości poszczególnych
zakonów są z reguły odbiciem życia duchowego ich założycieli oraz ich dorobku w postaci
pełnionych dzieł czy pism, które po sobie zostawili. Trochę inaczej sprawa wygląda w
przypadku kanonikatu regularnego, który jest zjawiskiem szczególnym z uwagi na to, że nie
posiada założyciela w sensie ścisłym. Powstały na drodze wielowiekowej ewolucji Zakon
wyłonił się ze wspólnot biskupich, które później przyjęły formy kapituł katedralnych i
kolegiackich. Wspólnoty te nawiązywały w swoich pierwotnych formach do ideału życia
apostolskiego opisanego w Dziejach Apostolskich. Ten ideał życia apostolskiego podjął
również św. Augustyn, zakładając w swoim domu biskupim klasztor duchownych. I to
właśnie ten ideał, który określił św. Augustyn, upowszechnił się z upływem wieków w
Kościele, dając podstawę do utworzenia Zakonu Kanoników Regularnych. Św. Augustyn w
swojej regule połączył dążenie do świętości i apostolat z życiem wspólnym doskonałym.
Reguła św. Augustyna – a za nią także konstytucje, jako przewodniki życia duchowego, nie
wymagały od kanoników regularnych surowej ascezy, ale wymagały w sposób jednoznaczny
życia wspólnego angażującego serce i umysł, rozciągającego się na modlitwę, pracę i dobra
materialne 1286. Ten patrystyczno-augustyński fundament znalazł swoje odbicie w założeniach
teologicznych życia duchowego kanoników prepozytury Bożego Ciała. Przykładem jest tu
traktat Collectio super Statuta Piotra Clarety z Roudnic, czytany w zgromadzeniu codziennie.
Traktat ten nakładał na zakonników pięciostopniowy niejako obowiązek: nauki, medytacji,
modlitwy, dobrego działania i kontemplacji1287. Clareta mówił o duchowym wysiłku dla
kanonika, którym jest przede wszystkim reforma człowieka wewnętrznego, odkrywanie w
sobie obrazu i podobieństwa Bożego, uświęcanie się w oparciu o naśladowanie Chrystusa w
doskonałej miłości życia wspólnego. Clareta wylicza też praktyki ascetyczne dla kanoników,
pomocne w osiągnięciu doskonałości. Wśród nich są: rezygnacja z własnej woli i całkowite
zdanie się na przełożonego, umiłowanie klauzury, panowanie nad odruchami serca i
językiem, cierpliwość w przeciwnościach, modlitwa, officium divinum, studium Pisma
Świętego, spowiedź święta, troska o dobro wspólne oraz gorliwe i ofiarne posługiwanie
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duszpasterskie. Collectio Clarety zachęcała też do żalu i skruchy za grzechy oraz modlitwy
bardziej, niż do postów i umartwień cielesnych1288. Duży nacisk kładziono na modlitwę
wspólną. Konstytucje oraz Collectio uczyły zakonników od nowicjatu, że śpiewanie psalmów
nie jest wymysłem pobożności prywatnej, ale instytucją Bożą i apostolską. Centralnym
punktem służby Bożej każdego dnia była msza święta konwentualna, w której podobnie jak w
officium brewiarzowym, musiała uczestniczyć cała wspólnota. Dopiero po niej mogły być
odprawiane Msze święte prywatne1289. Posługiwanie przy ołtarzu pojmowane było jako akt
najwyższej miłości, porównując je do obowiązków aniołów.
Kronikarz klasztoru Ranatowicz, który opisał codzienne życie w klasztorze w XV w.
odnotował, że zakonnicy w godzinach popołudniowych mieli obowiązek przebywania w
celach, by oddawać się lekturze świętych ksiąg i pisaniu kazań. Collectio zachęcała, by
zakonnicy czytali przede wszystkim Pismo Święte, dzieła ojców Kościoła, wśród których na
pierwsze miejsce wysuwały się dzieła św. Augustyna i św. Grzegorza Wielkiego oraz pisma
ascetyczne autorów zakonu. Wśród pisarzy ascetycznych poczytni byli Hugon i Ryszard od
św. Wiktora, św. Bernard z Clairvaux, Tomasz a Kempis, Jan Ruysbroek, Jan Mombaer, Jan
Gerson. Czytano również biografie świętych oraz kazania głośnych autorów, jak Konrada
Waldhausera, Stanisława ze Skalbmierza, Jana Szczekiny i innych1290.
Codzienny rytm życia we wspólnocie kanoników ustalały godziny officium divinum,
nabożeństwa kościelne, różnego typu zajęcia na zewnątrz i wewnątrz klasztoru, studium i
posiłki. W harmonogramie codziennego dnia dla kanoników tamtej epoki uwidacznia się
umiłowanie godzin nocnych i porannych, co wiązało się zresztą z koncepcją doskonałości
życia zakonnego i świętości osobistej. Modlono się o północy i o brzasku1291. Ślad takiej
pobożności widzimy u bł. Stanisława Kazimierczyka. W jego biografii napisanej przez
Marcina Baroniusza czytamy, że tak rzadkiemu oddany był czuwaniu, ze zawsze pierwszy był
na modlitwach współbraci i niekiedy nawet cały psałterz przed matutinum odmawiał1292.
Warto poświęcić więcej uwagi pracy wychowawczej błogosławionego Stanisława nad
młodzieżą zakonną, gdyż na tym tle będzie można wyraźniej przedstawić rys kultury
duchowej i umysłowej Błogosławionego. W archiwum klasztoru Bożego Ciała znajduje się
1288
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rękopis z XV w. noszący tytuł: Formula noviciorum pro domo canonicorum regularium
Corporis Christi in Casimira [Zasady dla nowicjuszy dla domu kanoników regularnych przy
kościele Bożego Ciała na Kazimierzu]1293. Istnieje tradycja zakonna, że rękopis ten służył bł.
Stanisławowi do prowadzenia konferencji dla nowicjuszy, przy tłumaczeniu reguły św.
Augustyna i statutów zakonnych. Jak wskazuje sam tytuł rękopis obejmuje zbiór przepisów
stosowanych w formowaniu młodych adeptów do stanu zakonnego we wspólnocie
kanoników. Sam tekst rękopisu zaczyna się od słów: Prosiłeś mnie, Najdroższy, bym Ci coś
budującego napisał gdy jestem z dala, jak kiedyś, gdy byłem wyznaczony na magistra Twego
nowicjatu, zwykłem był do obecnego ustnie przemawiać. Obiecałem Ci i chcę dotrzymać
obietnicy, jak mi Bóg znowu dopomoże. Nie znam wielkich i wzniosłych spraw, chcę jednak
napisać ci to, co odpowiada nowicjuszowi, zaczynającemu służyć Bogu w Zakonie. Pan cię
nauczy wznioślejszych rzeczy, w miarę twego postępuj ku nim, a przez codzienne
doświadczenie zrozumiesz coraz lepsze sprawy. Im wyżej bowiem ktoś postąpi w cnotliwym
działaniu, tym jaśniej dostrzeże, czego mu jeszcze brak, i w jaki sposób dojść do tego. Z treści
tego rękopisu można zorientować się w jakim kierunku szło kształcenie młodych ludzi w
klasztorze. Dla przykładu warto podać tytuły niektórych rozdziałów (zagadnień): Służba
Bogu; Posłuszeństwo; Szacunek wobec przełożonych; Początki dnia; Godziny kanoniczne;
Kapituła; Upomnienie; Refektarz; Ubóstwo; Sen; Służba liturgiczna; Spowiedź; Lektura;
Wstydliwość; Rozmowa; Opanowanie języka; Rozmowy o Bogu; Pokorna mowa; Chrystus
wzorem; Czas na modlitwę; Dobry przykład. Część drugą, która dotyczy ćwiczeń
zewnętrznych człowieka poprzedza następujący wstęp: Jeśli chcesz duchowego postępu i być
tym, dla czego przyszedłeś do szkoły cnót i do zakonu, nie bądź podobny do tych, którzy
pozostając przez dłuższy czas w szkole, bezużytecznie dużo czasu i wiele wydatków trawią, a
bardzo mało się uczą. Miej przed oczyma podręcznik tej formacji i według jej reguły ułóż
twoje życie i obyczaje, dołóż starań i poświęć czas. W tej części znajdujemy m.in. takie
zagadnienia: Przyczyna upadku zakonów; Postawa pierwotnych zakonników; Staranie o
postęp i świętość; Zajęcia zakonnika; Źródła wstydu; Współczucie dla cierpiącego
grzesznika; Od siebie zaczynamy poprawę; Opanowanie zmysłów i myśli; Badanie siebie;
Głód miłości; Cztery przestrogi; Cztery pokusy; Zwyciężanie pokus; Trzy władze duszy;
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ABC, rkp 11a. Papierowy rękopis pochodzący z pierwszej połowy XV w. o wymiarach 19 x 15 cm,
oprawiony w deski obciągnięte pluszem i okute srebrnymi zamkami. Na zewnętrznych stronach jednej i drugiej
okładki znajdują się srebrne medaliony przedstawiające bł. Stanisława Kazimierczyka. Oprawa pochodzi z XVI
w. Tytuł umieszczony na pierwszej karcie pochodzi z XVII w. Na odwrotnej stronie tytułu pismem z XVII w.
znajduje się zachęta do przestrzegania obserwy zakonnej.
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Zepsucie władz duszy; Przekształcenie rozumu; Przekształcenie woli; Przemiana pamięci;
Trojaka pycha; Tajemnica i jawność; Siedem głównych wad; Przemiana dobrych uczuć w
wady; Usuwanie wad; Ogólne środki przeciw wadom; Specjalne środki przeciw
poszczególnym wadom, itd. Czytając te rozważania można przyjąć, że były one treścią
konferencji wychowawcy nowicjuszy, czyli bł. Stanisława. Narzuca się tu od razu myśl, że w
tych punktach nie ma żadnych dociekań teologicznych. Jest natomiast ukazany pozytywny
stosunek człowieka do Boga. Traktat ten kładzie nacisk na reformę wewnętrzną serca
zakonnika, na doskonalenie kultury moralnej oraz oddanie się całkowite Bogu, szczególnie
poprzez gorliwe praktykowanie spowiedzi i komunii św. Traktat stawia Chrystusa w centrum
całej drogi życia zakonnego, jako wzór praktyczny do naśladowania. Sprawy zaś studiów
ogólnych czy specjalistycznych pozostawione są lokalnym potrzebom i przełożonym1294.
Można zatem przyjąć, że wychowanie młodych zakonników przez bł. Stanisława zawierało
się w stwierdzeniu: Doskonałe człowieczeństwo Chrystusa i Jego Bóstwo jest właściwym
wzorem dla każdego duchownego1295. Z zachowanych świadectw wynika, że wychowanie do
życia zakonnego u kanoników regularnych szło po linii pobożności devotio moderna. Zatem
ten kierunek był obecny w życiu bł. Stanisława i miał odbicie w jego duchowości.
Próbując zaś zdefiniować duchowość w zakonie kanoniczym można ją określić jako
miłość Boga i bliźniego (Caritas Dei et proximi) wypowiadające się w dążeniu do świętości
osobistej (sanctitas) oraz szeroko pojętej działalności wewnętrznej i zewnętrznej (apostolatu
seu cura animarum) przy zachowaniu wspólnotowości i kolegialności (In vita communis
perfecta)1296.
Nie sposób tu nawet dotknąć niektórych ważnych zagadnień związanych z realizacją
przez Błogosławionego tego rodzaju duchowości reprezentowanej przez kanoników, jak
chociażby kaznodziejstwo, spowiednictwo, praca w skryptorium czy też opieka nad biednymi
i chorymi. Trudno też omówić wszystkie cnoty obecne w życiu Błogosławionego. Są one, na
ile to tylko możliwe, podjęte w pracy badawczej i wydawniczej ks. Stefana Ryłko, który jak
wspomniałem na wstępie poświęcił osobie bł. Stanisława wiele lat swojej pracy naukowej.
Kultura duchowa i umysłowa Błogosławionego zasadniczo jest możliwa do odtworzenia na
tle kultury duchowej i umysłowej kanoników regularnych tamtej epoki. Przez swoje życie
Stanisław Kazimierczyk stał się w jakiś sposób dziedzictwem zakonu kanoniczego, blaskiem
1294

S. Ryłko, Życie i działalność bł. Stanisława Sołtysa zwanego Kazimierczykiem, msp. ABC.
Tamże.
1296
K. Łatak, s. Nalbach, Ze studiów, s.103-104.
1295
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świętości na tle jego wielowiekowej historii, wpierw jednak obficie czerpiąc z dorobku
poprzednich pokoleń. Jego życie jest wpisane w gorliwą realizację charyzmatu wspólnoty
zakonnej, w której przyszło mu żyć. Dziedzictwo duchowe Błogosławionego i pamięć o nim
świadczy o wielkim rozwoju życia kanoników w początkach ich obecności na Kazimierzu.
Świadczy również pośrednio o atmosferze w jakiej przyszło żyć Stanisławowi – atmosferze
pracy i modlitwy, lektury osobistej i nauczania, ożywionej działalności intelektualnej i
duszpasterskiej; działalności, bez wątpienia, elity drugiej połowy XV wieku.
Streszczenie
Kultura duchowa i umysłowa bł. Stanisława Kazimierczyka (1433 – 1489) stanowi
wielkie dziedzictwo zakonu kanoników regularnych, który na przestrzeni wieków wydał
wielu świętych i błogosławionych. Jego życie jest wpisane w gorliwą realizację charyzmatu
wspólnoty zakonnej klasztoru Bożego Ciała na Kazimierzu pod Krakowem, która swoimi
korzeniami sięga poprzez Kłodzko do klasztoru w Roudnicy. Ten ośrodek życia kanoniczego,
od momentu jego założenia w XIV w. przez praskiego biskupa Jana z Dražic, stał na wysokim
poziomie rozwoju życia duchowego, umysłowego i kulturalnego, wpisując się w ruch devotio
moderna. Założenia tego kierunku, skierowane na pogłębienie życia duchowego poprzez
regularne ćwiczenie pobożności, lekturę Pisma Świętego, medytację tekstów patrystycznych,
szczególnie św. Augustyna, znalazły swoje odbicie w życiu i działalności bł. Stanisława.
Duże znaczenie w kształtowaniu postawy duchowej i umysłowej bł. Stanisława odegrało
środowisko rodzinne, co zostało przedstawione w artykule. Owocem tego jest na pewno
pobożność eucharystyczna Błogosławionego oraz jego wrażliwość religijna przejawiająca się
w duchowym wysiłku pracy nad sobą, w zdobywaniu cnót. Nie bez znaczenia jest w tym
czasie również pobyt błogosławionego Stanisława w szkole parafialnej przy kościele Bożego
Ciała oraz jego kontakt z Uniwersytetem Krakowskim. Jego droga do świętości wiedzie
poprzez wierne i gorliwe wypełnianie obowiązków najpierw jako człowieka, później
chrześcijanina, w końcu zakonnika i kapłana.
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Kazimierz Łatak CRL

STANISŁAW KAZIMIERCZYK – ŚWIĘTY CUDOTWÓRCA I JEGO
NAJSTARSZE POCHÓWKI W KOŚCIELE BOŻEGO CIAŁA W KRAKOWIE

Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk zmarł w niedzielę 3 maja 1489 roku w
infirmerii klasztornej1297. Śmierć przyszła raczej nieoczekiwanie. Rekognicja kanoniczna
relikwii, która pozwoliła na dokładniejsze oględziny doskonale i w całości zachowanego
kośćca, upoważnia do wykluczenia długotrwałej i wyniszczającej choroby. W klasztorze
przetrwała pamięć, którą na początku XVII wieku spisał ks. Krzysztof Łoniewski, że
Błogosławiony był kurowany w infirmerii od Wielkanocy do dnia śmierci1298. W 1489 roku
Wielkanoc świętowano 19 kwietnia1299. Choroba trwała zatem ok. dwóch/trzech tygodni.
Tenże sam dziejopis nadmienił, że w Wielkim Poście Błogosławiony nadmiernymi postami i
umartwieniami tak osłabił swój organizm, że późniejsze, bogatsze w kalorie potrawy
uratować go już nie zdołały. Sugeruje jednakże wyraźnie, że w Wielkim Poście czuł się
jeszcze dobrze i wypełniał swoje zwyczajne obowiązki. Dopiero w okolicy Wielkanocy
zachorował, a że zwyczajnie stosowane środki nie skutkowały, to został przeniesiony do
infirmerii, gdzie poddano go intensywniejszej opiece i kuracji1300. Może to oznaczać, że tuż
przed świętami przeziębił się tak mocno, iż wywołało to zapalenie płuc lub ogólną infekcję,
której organizm nie przemógł.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się najpóźniej w czwartek 7 maja, bo trudno
przypuszczać, by przesunięto je na czas po obchodzie święta św. Stanisława. Zgodnie z
obyczajem ciało zmarłego, po uprzednim obmyciu i ubraniu w strój zakonny, składano do
wysłanej ziołami [rozmaryn?] trumny, która formą przypominała skrzynię. W przeddzień
pogrzebu, najczęściej tuż przed nieszporami, ciało wyprowadzano procesyjnie z klasztoru do
kościoła. W procesji brali udział członkowie bractwa Najświętszego Sakramentu ze świecami
i chorągwiami, wierni parafii oraz władze miasta, biły dzwony, a żałobny śpiew łacińskich
1297

K. Łoniewski, Żywot, jw.; S. Ranatowicz, Jasna Pochodnia, jw.
K. Łoniewski, Żywot, jw.
1299
Vademecum. Podręcznik do studyów archiwalnych dla historyków i prawników polskich, wyd. T.
Wierzbowski, Warszawa 1908, s. 92-93.
1300
K. Łoniewski, Żywot, jw.
1298
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psalmów potężnym echem roznosił się w przestrzeni zespołu klasztorno-kościelnego1301. Ze
źródeł późniejszych (XVI w.) wiemy, że w przeniesieniu ciała zakonników kanonickiego
klasztoru pobożnie uczestniczyli także zakonnicy sąsiednich konwentów – augustianów i
paulinów oraz duchowni parafii św. Jakuba. Nie jest wykluczone, że tak było również w 1489
roku, przy pogrzebie ks. Stanisława Kazimierczyka. W kościele, przy trumnie, którą
ustawiano w prezbiterium, śpiewano żałobne nieszpory i wygłaszano kazanie. Właściwy
pogrzeb odbywał się następnego dnia przed południem, a właściwie we wczesnych godzinach
rannych. Liturgia zaczynała się śpiewem officium żałobnego, po której celebrowano mszę
świętą śpiewaną z pełną asystą. W Kościele tamtych czasów nie praktykowano koncelebry,
zatem w tym samym czasie, gdy przy ołtarzu głównym celebrowano uroczyście, inni kapłani
odprawiali msze recytowane (missa lecta) przy ołtarzach bocznych. Po mszy było kazanie, a
po kazaniu egzekwie, które dzisiaj Kościół nazywa obrzędami ostatniego pożegnania. Trumnę
z ciałem zmarłego składano w grobie ziemnym, który wkrótce nakrywano kamienną płytą1302.
Z notat pozostawionych przez ks. Krzysztofa Łoniewskiego oraz z kroniki ks. Stefana
Ranatowicza wiemy, że w XV wieku prepozytów grzebano w absydzie, innych zakonników
przy ścianie północnej prezbiterium1303. Wszystkie średniowieczne groby usunął w 1636 roku
prepozyt Marcin Kłoczyński, gdy stawiał obecny monumentalny ołtarz główny oraz stalle
kanonickie, a pokrywające je płyty kamienne wykorzystał m.in. przy budowie krucht
kościelnych1304. Grób dla zmarłego ks. Stanisława Kazimierczyka przygotowano w pobliżu
ołtarza bocznego św. Marii Magdaleny, stojącego w miejscu dzisiejszych stall, niedaleko za
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K. Łatak, Późnośredniowieczny ceremoniał pogrzebowy prepozytów generalnych kongregacji krakowskiej
kanoników regularnych laterańskich. „Echa Przeszłości”, t. 8, Olsztyn 2007, s. 57-65.
1302

Tamże.
Ks. Łoniewski o grobie ks. Dersława Borzymowskiego notował: „Inter Venerabiles Dominos Comprofessos
nostros sunt: […] Adm[odum] R[evere]ndus Derslaus de Borzymow et armis Topacz olim archidiaconus
cathedralis ecclesiae Cracoviensis decretorum doctor […] dies obitus illius 26 octobris in metrica pergamenea
cum suo anno adnotatus habetur et sepulcrum ad maius altare […] advolutum grandiori lapide cum effigie totius
staturae illius almuciatae cum bireto”. Zob. BBC, sygn. C-1223; K. Łatak, Kanonicy regularni laterańscy, s. 259.
Ks. Ranatowicz o średniowiecznych grobach zakonników napisał: „ Horum praepositorum sepulchris appositi
fuere lapides grandes suis titulis exculpti cum effigie praepositorum in ipsis lapidibus expressa; quos, cum aliis,
Martinus Kłoczyński eiusdem Ecclesiae praepositus dum Anno Domini 1636 faciem templi marmoreo sterneret
pavimento, sustulit”. I na innym miejscu: „Przed wielkim ołtarzem chowali się proboszczowie w ziemi, a nad
każdym proboszczem, kamień wielki kładziono, z jego osobą wyrysowaną, na kamieniu leżącem, y napisem. Te
kamienie zniósł X. Marcin Kłoczyński, kiedy dał graduse marmurowe, y posadzkę przed wielkim ołtarzem , y
grób dla proboszczów wymurował. Bracią zas chowali niżej w małym chórze w ziemi”. Zob. S. Ranatowicz,
Casimiriae civitatis, k. 6v, 143v.
1304
S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, k. 143v.
1303
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łukiem tęczowym, którego przestrzeń wypełniała krata oddzielająca prezbiterium od korpusu
nawowego1305.
Już w maju, a na pewno w czerwcu 1489 roku zaszły przy grobie nadzwyczajne
uzdrowienia. Pierwszą uzdrowioną, której zmarły ukazał się osobiście, była Regina Czarna z
Kazimierza1306. Drugim, któremu zmarły ukazał się i uzdrowił go, był brat zakonny – Mikołaj
Swoszowski1307. W sierpniu przy grobie ojca Stanisława zdrowie odzyskał także ks. Jakub,
wówczas prowizor klasztoru, a później jego przeor (+1504), którego historiografia zakonna
kojarzy z Oleśnickimi1308. Wydarzenia toczyły się bardzo szybko, pobożne poruszenie w
Kazimierzu i w Krakowie rosło z dnia na dzień. Sprawa pobożnego ojca Stanisława, który co
raz ukazywał się chorym, uzdrawiał z chorób beznadziejnych i długich1309, stała się tematem
powszechnym;

była

na

ustach

zwyczajnych

i

niezwyczajnych

mieszczan

oraz

duchowieństwa1310. O zaszłych przy grobie cudach chętnie opowiadano w domach, a na
prośbę uzdrowionych informowali o nich z ambon kaznodzieje1311. Do kościoła Bożego Ciała
ściągało coraz więcej chorych z samego Kazimierza, z Krakowa, z Kleparza i z okolicznych
wiosek. Dla wielu grób Kazimierczyka był nie tylko wielką, ale ostatnią nadzieją. W
listopadzie do grobu przybył Jan Fredel z Krakowa, który „tantum dolorem et caecitatem
oculorum fuit passus, quod nihil videre potuit: nec ullus hominum eum iuvare potuit.
Wprawdzie „devovit se ad diversos Sanctos, eorum auxilium implorando”, jednakże „nihil
iuvit”. Za namową sąsiada postanowił udać się jeszcze do kościoła Bożego Ciała, bo tu „Deus
omnipotens per merita B[eati] Stanislai multa miracula, in diversitate defectibus hominum

1305

Zob. Cud n. 34.; „Ciało pochowali z wielką czcią […] w Chórze kapłańskim przed Mariey Magdaleny
ołtarzem, w północny stronie […] przy kracie”. Zob. K. Łoniewski, Żywot, jw.; „Pochowali tedy ten depozyt
świątobliwy iako nayprzystoynie mogli, z wielką uczciwością, w małym chórze kościelnym, w północny stronie,
przy Zakrystiey w osobności”. Zob. S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, k. 86v-87.
1306
“Regina, uxor Clementis Nigri, textoris de Casimiria, fluxum sanguinis et quandam aliam infirmitatem
femineam passa est longo tempore: cui in sua infirmitate apparuit pius Pater Stanislaus, dicens: Quid his iaces in
tua infirmitate? Vade ad sepulcrum meum et sanaberis […]. Quae pergens ivit ad sepulcrum beati viri, et flexit
genua super sepulcrum eius, et in instanti sanata est”. Zob. Cud n. 1.
1307
Cud n. 2.
1308
Cud n. 57.
1309
Regina Racowa z Kazimierza była w takim stanie, że “medicus eius jam de vita eius desperaverat, dicens ad
filium: Gratis est iam aliquid in medicinis expendere, quia mater vestra mortalis est et non convalebit […]” (Cud
n. 29).
1310
“Martha, relicta N. Phrad de Cracovia […] valde infirmabatur […]. Veniens ad eam filius suus, vir
Religiosus, admonuit ut votum faceret ad sepulchrum pii P[atris] Stanislai […], cum hoc fesisset, convaluit”
(Cud n. 54). Ale też: Cud n. 17, 36, 38, 41, 57, 58, 60.
1311
„Agnes, uxor Galhor […] votum fecit quod hoc miraculumvellet debite publicare, ubi maior populus esste in
auditione verbi Dei […] quod et fecit publicare ad S[anctum] Bernardinum” (Cud n. 6). “Margaretha virgo, filia
Nicolai Gawron de Cracovia […] petivit ut hoc miraculum in sermone coram populo publicetur” (Cud n. 53).
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utriusque sexus operatur”. I rzeczywiście „statim dolor cessavit, et bene convaluit”1312.
Podobnie Małgorzata ze Stradomia [Ponte Regali], wdowa, mając syna czteroletniego
bliskiego śmierci „ad monitionem aliarum mulierum vovit puerum ad sepulchrum pii P[atris]
Stanislai […] et statim puer convaluit”1313. Natomiast umierający Jakub, służący przy
pobliskim kościele szpitalnym św. Leonarda, został „admonitus a praeposito domino suo ut
votum faceret ad sepulchrum pii P[atris] Stanislai”1314. Wierni składali przy grobie wota –
najczęściej świece, ale były też woskowe odlewy uzdrowionych części ciała (oczy, serca,
ręce, nogi), koszule śmiertelne (czarna lniana tunika, w którą ubierano umarłego do trumny) i
obrazki. Prosząc o łaskę klękali na grobie, a czasem nawet kładli się krzyżem1315.
W maju, a najpóźniej w czerwcu 1489 roku zakrystian [kustosz] kościoła zaczął
spisywać cuda w specjalnej księdze. Spisano w niej 176 łask, co daje średnio 12/13 wydarzeń
na miesiąc. Cudów jednakże musiało być znacznie więcej, gdyż nie wszyscy uzdrowieni
zgłaszali się do zakrystii, co poświadczają te opisane. Jedni nie zgłaszali cudu z zaniedbania,
inni z obawy przed upublicznieniem ich krępującej choroby, a jeszcze inni dlatego, że
powstrzymywali ich duchowni własnych parafii. Oryginał księgi zaginął w czasie okupacji
klasztoru przez wojska szwedzkie w latach 1655-16571316, ale kopiujący ją w 1616 roku dla
Bollandystów ks. Krzysztof Łoniewski nie wydał jednak o pracy skryptora pochlebnego
świadectwa. „Omnia scripta – pisał w dołączonym komentarzu – fuisse charactere tam
imperfecto obscuroque, ut Polona nomina passim occurentia impossibile nobis fuerit tam
exacte reddere litteris nostris, quia saepe erravimus quos errores operae pretium foret ad
originalem scripturam a Polonicae linguae gnaro conferri, et emendandorum syllabum huc
transmitti”1317. Skoro księga była spisywana w sposób tak mało staranny, to domniemywać
można, że nie była zaprowadzona z myślą o tym, aby służyć jako ewentualny dowód w
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Cud n. 127.
Cud n. 50.
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Cud n. 41.
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Cud n. 5.
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Szwedzi staneli stanęli u bram Kazimierza w niedzielę 26 września 1655 roku. Ks. Ranatowicz tak o tym
pisał: „Tandem die 26 mensis Septembris die Dominico, Carolus Gustavus cum exercito suo nemine prohibente
venit primo Casimiriam et […] per quattuor septimanas in Monasterio nostro, nam denegabatur illi aditus
Cracoviam per Stephanum Czarniecki Castellanum Kijoviensi […]. Interea die 19 Octobris per pacta ingerssus
est Rex Sueciae Cracoviam”. Zob. S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, k. 38-38v. Na innym miejscu zapisał, że
w klasztorze król osiadł 30 września (k. 151v).
1317
Acta Sanctorum, Mai I, ed. 2 [1680], s. 26-38. Odpis sporządzony przez ks. Łoniewskiego Bollandyści
wydali dopiero w 1680 r. Przedruk, z niezwykle cennym warsztatem krytycznym sporządzonym przez ks. prof.
Stefana Ryłko, kanonika regularnego laterańskiego, zamieszczono w positio super cultu, opracowanej w 1989 r.
przez ufficium historicum watykańskiej Kongregacji ds. Świętych. Tekst polski w tłumaczeniu ks. prof. S. Ryłko
ukazał się w 1993 r., jako pamiątka beatyfikacji Sługi Bożego.
1313
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sprawie, lecz jako zwyczajny rejestr niezwyczajnych zjawisk. Przez Reginę Czarną, pierwszą
z uzdrowionych, domagał się Błogosławiony, aby bracia nakryli jego grób kobiercem1318.
Opisy wydarzeń, które działy się przy grobie później zdają się wskazywać, że grób
rzeczywiście wyróżniono, a brat Jan z Nysy, malarz klasztorny, namalował nawet wizerunek
świątobliwego Cudotwórcy1319.
Trudno dzisiaj powiedzieć, na ile środowisko – miasto i konwent – było zaskoczone
niezwykłymi zjawiskami zachodzącymi przy grobie zmarłego zakonnika, bo świętością na
pewno nie. W mieście bowiem, co wyraźnie sugerują spisane opowieści o uzyskanych
łaskach, od jakiegoś już czasu mówiło się o nim, jako pobożnym ojcu (pius pater), zakrystian
spisujący łaski nazywał go bożym ojcem (divus pater) albo wprost błogosławionym ojcem
(beatus pater). Zatem sława jego świętości i nadzwyczajności nie zaczęła się wraz ze
śmiercią, pogrzebem, pośmiertnym ukazywaniem się i cudami. Ks. Marcin Baronius oraz ks.
Krzysztof Łoniewski napomknęli, że ojciec Stanisław także za życia czynił cuda. Sprawę
można naturalnie uznać za przerost barokowego warsztatu hagiograficznego, w którym
chodziło bardziej o ukazanie chwały Boga, podziw dla świętych i chlubę Kościoła, niż o
zachowanie kryteriów naukowych. Dla mnie jednak, nawet przy uwzględnieniu dawnych i
współczesnych kryteriów naukowych, nieskrępowanych względami konfesyjnymi, stanowi
ona pewne wyzwanie. Obaj autorzy, co nie podlega dyskusji, pisali żywoty w celach
dydaktycznych. Wykorzystując osławioną cudami, ale nieco zapomnianą już postać
Kazimierczyka, chcieli czytelnikowi kościelnemu okresu kontrreformacji dostarczyć przede
wszystkim wzoru do naśladowania (exemplum), co sprawiło, że w ostatecznym rozrachunku
prawda historyczna ustąpiła teologii duchowości w ujęciu potrydenckim1320. Nie oznacza to
jednakże, że pisząc nie sięgnęli do materiałów źródłowych, a dawną rzeczywistość zastąpili
fikcją. Ks. Baroniusz przed napisaniem żywota Kazimierczyka przeczytał jego starszy żywot,
który znalazł w zbiorach jednego z plebanów w okolicach Sandomierza, zlustrował jego grób
w kościele Bożego Ciała, był w klasztorze, a przynajmniej spotkał się z ks. Łoniewskim1321.
1318

“[…] et dic fratribus meis ut tegant sepulcrum meum tapete”. Zob. Cud n. 1.
„Więc też y on Królowi Kazimierzowi Czwartemu bardzo kochany, y święty prawie lewita Joannes de
Nyssa, przedni tamtych czasów w malarskim rzemiośle, którego y teraz jeszcze dziwnej roboty kościół Bożego
Ciała jest pełen, y insze kościoły odległe dają ją teraz w nowe oprawować złota, który też jak i twarz swoję z
przykłady, tak y tego Błogosławionego Oyca Stanisława na tablicach zostawiwszy”. Zob. K. Łoniewski, Żywot,
s. 4.
1320
O różnicach warsztatowych teologów i historyków, a także o relacji między teologią i historią zob. Ł. Żak,
Między teologią a historią. Kilka uwag na marginesie sporu o Narodziny czyśćca Jacques’a Le Goffa. „Ateneum
Kapłańskie”, s. 545-559.
1321
Wspomina o tym wszystkim ks. Łoniewski w opublikowanym przez siebie żywocie Błogosławionego.
1319
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Ks. Łoniewski z Kazimierzem związał się już w ostatnich latach XVI wieku, a do klasztoru
wstąpił w marcu 1606 roku. Archiwum i książnicę poznał dobrze, słuchał także mieszczan i
parafian, którzy byli wnukami tych, co stykali się osobiście z Błogosławionym albo zostali
przy jego grobie uzdrowieni1322. Zaś w pamięci mieszczan i tradycji przekazywanej w
klasztorze z pokolenia na pokolenie przetrwało, że ojciec Stanisław już za życia odznaczał się
niepospolitością kultury duchowej i czynił cuda. W moim przekonaniu, przekaz ten był
echem praktyki egzorcyzmowania albo odprawiania modlitw uzdrowieńczych z nałożeniem
rąk. Jako spowiednik, Stanisław mógł odprawiać egzorcyzmy, które dawały ulgę nie tylko w
przypadkach rzeczywistego opętania demonicznego, ale też w przypadkach chorób o
zwyczajnym podłożu psychicznym i neurologicznym, jak np. depresje, nerwice, fobie,
obsesje, migreny. Że wyprowadzenie z takich stanów uznawano w tamtym czasie za cuda, to
świadczą o tym opisy przynajmniej trzech łask. Jedna z nich dotyczy zakonnicy
franciszkańskiej Barbary, która „magnas tentationes a daemone in visione nocturna passa fuit,
et ipsa daemoni fortiter resistendo valde fatigata fuit et ex illo phrenesim capitis incurrit”.
Przyzywany przez nią na pomoc Stanisław, ukazał się jej „et manibus suis leniter compressit
caput eius, et dixit ad eam: ecce jam sanata est, jam ultra non timeas daemonem, nec istam
infirmitatem”1323. Podobnie Agnieszka, żona Michała Galhor z Kazimierza, „per longum
tempus saepissime et quasi semper quando fuit in ecclesia in orationibus suis, tentationes
habuit de luxuria cum magna delectatione: et licet resistit, tamen vincere non potuit, sic etiam
quod aliquando prae angustia de ecclesia fugit. Sed cum votum fecit ad sepulchrum pii
P[atris] Stanislai […] statim eam dimisit illa tentatio”1324. Trzecia relacjonuje przypadek
Małgorzaty, żony Feliksa, rajcy kazimierskiego, która z powodu męża „od rozumu odeszła i
leżała jakby umarła”, gdy jednak „devota fuit ad sepulchrum B[eati] Patris cum signo cereo,
statim ad se reversa, convaluit”1325. Dalekim echem przedśmiertnej sławy Kazimierczyka,
jako męża tajemnic Bożych i udzielania przez niego specjalnych błogosławieństw wiernym
jest, moim zdaniem, także legenda o przybyciu do niego króla Kazimierza Jagiellończyka z
synem Janem Olbrachtem, który w 1487 roku wyruszał przeciw Tatarom, a 7 września rozbił
ich armię pod Kopystrzynem.

1322

Zachowana księga chrztów parafii Bożego Ciała z lata 1578-1616 wzmiankuje wielu Lexów, Foxów,
Niedzielów, Szóthissów vel Szołthischowiczów, Muchów i innych, których dzieje na Kazimierzu sięgają XIV
albo początku XV wieku.
1323
Cud n. 67.
1324
Cud n. 53.
1325
Cud n. 8.
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Egzorcyzmy nie były praktyką obcą w duszpasterskiej posłudze kanoników
regularnych konwentu krakowskiego. Także później, bo w XVII wieku, odprawiali je w
kościele Bożego Ciała ks. Jan Gelazy Żórawski (+1645) oraz ks. Jacek Wyczawski (+1678).
Ks. Jan Gelazy Żórawski w obrzędach egzorcyzmów posługiwał się, czego świadkiem był ks.
Stefan Ranatowicz, łaskami słynącym relikwiarzowym obrazem Matki Bożej Roudnickiej,
przechowywanym dotąd w skarbcu kościelnym1326. Nie jest wykluczone, że obrazem tym
posługiwano się w podobnych przypadkach także w XV wieku. Obraz był ceniony już
wówczas, gdy prepozyt Grzegorz Polak kupował go w 1434 roku we Wrocławiu od
przebywającego tam na wygnaniu prepozyta roudnickiego Macieja. Był zaś ceniony najpierw
dlatego, że stanowił kopię cudownego obrazu Matki Bożej z roudnickiego kościoła1327,
ozdobionego relikwią skrwawionego krwią Chrystusa welonu, który miał nakrywać głowę
Maryi stojącej pod krzyżem na Kalwarii [peplum cruentatum Sanctae Mariae Virginis]1328, a
następnie dlatego, że sam był ozdobiony innymi cennymi relikwiami, a mianowicie: cząstką
Obrusu okrywającego Stół Ostatniej Wieczerzy, cząstką drzewa Krzyża Świętego, cząstką
owego skrwawionego welonu Matki Bożej, a także fragmentami kości świętych – Jakuba
Młodszego Apostoła, Macieja Apostoła, Bartłomieja Apostoła, Szczepana, Floriana, Mikołaja
Biskupa, Marty, Petroneli, Anastazji, Marii Magdaleny, Urszuli. Wiemy, że oryginał w
Roudnicach przyciągał tłumy pielgrzymów, dlatego zarówno jego kult, jak i sam klasztor
atakowali ostro kaznodzieje husyccy, aż w roku 1421 został zniszczony przez wojska pod
dowództwem Jana Żiżki. Przykład wykorzystywania świętych relikwii w egzorcyzmowaniu
mógli kanonicy regularni krakowskiego klasztoru przejąć od Bernarda z Clervaux, którego
nie tylko żywot, ale i traktaty chętnie kopiowali i czytali w XV wieku. Wszak Święty ten, jak
wiadomo, egzorcyzmując stosował nie tylko nałożenie rąk, ale używał także ewangeliarza,

1326

“[Gregorius tertius praepositus] Imaginem Beatissimae Virginis Mariae, a S[ancto] Luca (ut fertur) in tabula
depictam, ad unum cubitum altam, in sacrario Ecclesiae nostrae servatur, a praeposito Rudnicensi Canonicorum
Regularium, tunc ob persecutiones Hussitarum exulante, et in Monasterio Vladislaviensi [Vratislaviensi] cum
fratribus manente, acquisivit; quamque gemmis, laminis argenteis deauratis, et lapidibus pretiosis ornavit. Ad
quam imaginem, pater Joannes Gelasius Exorcista, professus Domus nostrae, fassus est, ab una obsessa, centum
millia daemonum se fugisse, anno domini 1634, quae expulsio ad memoriam sempiternam, exarata est in tabella
argentea, et in Capella ad imaginem Beatissimae Virginis Mariae appensa”. Zob. S. Ranatowicz, Casimiriae
civitatis, k. 8-8v.
1327
Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 26.II.1358 r. Obraz pochodził ze Wschodu, najprawdopodobniej był
kopią obrazu czczonego od schyłku XI w. w klasztorze Kykko na Cyprze.
1328
Relikwia ta [peplum cruentatum Sanctae Mariae Virginis] znajdowała się w Pradze już w 1354 r. Relikwię
podarował tamtejszej katedrze Karol IV. Kanonikom regularnym w Roudnicach dostała się za pośrednictwem
arcybiskupa Jana z Jensteinu (1379-1396).
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relikwiarza a niekiedy nawet Najświętszego Sakramentu, którymi dotykał głowy
egzorcyzmowanego1329.
Latem (lipiec) 1490 roku przerwano spisywanie cudów. Dlaczego, nie wiadomo. Nie
jest wykluczone, że założono następną księgę, która zaginęła jeszcze w XVI wieku i nie mógł
o niej wiedzieć ks. Łoniewski. Nie sądzę także, by zaniechanie spisywania łask było
podyktowane dokonaną już sublewacją świątobliwego ciała. W październiku 1490 roku
przebywał w klasztorze krakowskim na wygnaniu prepozyt kłodzki Benedykt Polkenheim,
skonfliktowany z księciem śląskim Henrykiem Starszym. Z Krakowa wysłał przynajmniej
jeden list do Kłodzka, który w całości przytoczono w kronice klasztornej. W liście chwalił
konwent krakowski za obserwancję zakonną, wierność pierwotnym statutom i gorliwość
duszpasterską, wspomniał o prepozycie i przeorze. Nie odniósł się natomiast nawet jednym
słowem do Stanisława Kazimierczyka ani do wydarzeń dziejących się przy jego grobie, co
trochę zastanawia1330. Być może magister Polkenheim nie miał okazji być świadkiem
wydarzeń na tyle spektakularnych i prowokujących rozum, by o nich pisać, ale zupełne
pominięcie sprawy stanowi dla mnie dowód, że ciało Kazimierczyka spoczywało jeszcze w
pierwszym, skromnym, ziemnym grobie. Pełni religijnego uznania i pobożnej dumy ze
swojego współbrata byli za to kanonicy konwentu kraśnickiego, którzy wpisując ok. 1500
roku do swojego nekrologu zmarłych braci z konwentu krakowskiego przy Stanisławie
Kazimierczyku dopisali tylko dwa, ale jakże ważne słowa: miraculis clarens – sławny z
cudów!
Coraz to nowe cuda, a w ślad za nimi narastający kult ojca Stanisława przekonał
konwent do starań o sublewację jego ciała. Przedsięwzięcie nie należało do nowatorskich,
przykład zaczerpnęli kanonicy regularni od bernardynów – podobna ceremonia dokonała się
przecież parę lat wcześniej w ich stradomskim kościele. Ciało zmarłego latem 1482 roku w
czasie morowego powietrza o. Szymona z Lipnicy, otoczonego sławą świątobliwego
cudotwórcy, bracia przenieśli w 1488 roku z pierwotnego grobu na osobne miejsce, bardziej
dostępne dla pobożności wiernych. Jeśli jednak w przypadku świętego Szymona z Lipnicy
dysponujemy konkretną datą, to w przypadku błogosławionego Stanisława Kazimierczyka
możemy tylko domniemywać, kiedy to nastąpiło. Ks. Marcin Baroniusz w żywocie wydanym
w 1609 roku napisał, że Kazimierczyk zmarł 7 czerwca. Nie wiadomo czy była to zwyczajna
1329
1330

W. Głowa, Egzorczymy, [w]: Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1989, k. 736.
Zob. Kronika klasztoru, s. 447.
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pomyłka, czy też znalazł wzmiankę, która mówiła o pogrzebie w tymże dniu. Stanisław zmarł
3 maja, więc jego pogrzeb z powodzeniem mógł odbyć się 7 maja, ale czy ks. Baroniusz mógł
z maja (maius) zrobić czerwiec (iunius)? Wydaje się to wprost nieprawdopodobne, podobnie
jak hipoteza, że z pogrzebem zwlekano tak długo. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że
żywotopisarz znalazł mętnie zapisaną informację o powtórnym pogrzebie, czyli przeniesieniu
ciała do nowego grobu, które mogło się odbyć 7 czerwca, i powiązał ten dzień ze śmiercią. Co
zaś dotyczy daty rocznej sublewacji, to pewne jest jedno, a mianowicie, że odbyła się za
rządów prepozyta Andrzeja, czyli po 1495 roku oraz za przyzwoleniem kard. Fryderyka
Jagiellończyka, czyli przed 14 marca 1503 roku. W moim przekonaniu miała ona miejsce w
1500 roku, a do tego przekonania prowadzi kilka śladów. Pierwszy z nich stanowi wzmianka
ks. Stefana Ranatowicza, że prepozyt Andrzej w pierwszym roku po objęciu władzy w
klasztorze wzniósł kilka nowych ołtarzy w kościele, w tym jeden w zakrystii dedykowany
Zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie, które też niebawem konsekrowano1331. Intensywne
prace przy budowie kościoła, zwłaszcza jego monumentalnej fasady zachodniej, rzeczywiście
wówczas prowadzono. W nekrologu klasztornym przy wpisie Kazimierza Jagiellończyka,
który zmarł 7 czerwca 1492 roku nadmieniono, że król „przed śmiercią w testamencie polecił
korpus kościoła naszego przez niego dawniej zaczęty całkowicie dokończyć, co też zostało
uczynione”1332. Zainteresowanie króla kościołem i klasztorem kanonickim potwierdzają
mistrz Jan Długosz oraz syn królewski Zygmunt Stary. Mistrz Długosz napisał: „Kazimierz
III król Polski kiedy wstąpił szczęśliwie na tron […] naśladując czyny ojca, wyjątkową
łaskawość i uprzywilejowanie [klasztorowi] okazywał”1333. Natomiast król Zygmunt Stary w
przywileju wystawionym klasztorowi w 1512 roku wspominał: „Jak niegdyś Kazimierz z
tejże łaski król Polski, poprzednik i rodzić nasz najdroższy wyjątkowe miał przywiązanie do
kościoła i klasztoru Bożego Ciała braci kanoników regularnych zakonu św. Augustyna na
Kazimierzu, to świadczą przede wszystkim dobrodziejstwa jego na rzecz tegoż kościoła i
klasztoru poczynione”1334. Kościołem i klasztorem interesowała się żywo królowa Elżbieta
1331

„Vita functo Jacobo Vadovio, Fratres Canonici, communibus suffragiis, elegerunt Andream presbyterum,
Domus suae professum. Qui obtenta praepositura, statim in exordio regiminis sui, primo anno, omnia prorsus
altaria in ampliori choro erexit, et in Sacristia altare consecrari curavit, quod postea Anno Dni 1673 demolitum
est”. Zob. S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, k. 14. Na innym miejscu napisał ks. Ranatowicz, że przy ołtarzu
w zakrystii odprawiano msze, „gdy się kto chory trafił” (k. 144).
1332
“Anno Dni MCCCC XC II in octava Ascensionis Christi obyt Serenissimus princeps dominus Kazimirus dei
gratia Rex Poloniae Magnusque dux Lithuanie, Russie, Prussie dominus et heres qui ante agonem mortis sue
testamentaliter commisit corpus Ecclesie nostre per eundem diu inchoatum totaliter perficere quod et factum
est”. Zob. APK, K 888 l. 179.
1333
Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 3, s. 142.
1334
ABC, Metrica Conventus, I, s. 1; II, s. 275.
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Rakuszanka (+30.VIII.1505), żona Kazimierza Jagiellończyka, oraz ich syn, biskup
krakowski i prymas, kard. Fryderyk Jagiellończyk (+14.03.1503), co poświadczają: przywilej
króla Jana Olbrachta z 17 maja 1496 roku oraz kamienne herby umieszczone na fasadzie
zachodniej kościoła1335. Prepozyt Andrzej objął rządy na początku października 1495 roku
(jego poprzednik zmarł 27.IX.) i sprawował je do 13 stycznia 1505 roku. Rok pierwszy jego
rządów to zatem lata 1496/1497. W maju 1496 roku, na prośbę królowej matki oraz brata
kardynała, król Jan Olbracht wystawił klasztorowi szczególnie hojny przywilej. W tym też
roku ks. Stanisław Pistor, zakrystian kościoła, był w Rzymie skąd przywiózł bullę odpustową.
Jednakże nie łączę tego z zamknięciem prac przy kościele i konsekracją ołtarzy, co mogło dać
także okazję do sublewacji ciała Kazimierczyka. Prepozyt Andrzej nie zdążyłby bowiem w
tak krótkim czasie zrealizować fundacji kilku nowych ołtarzy oraz wystroju zakrystii. Moim
zdaniem, przywilej królewski wystawiony przy tak dużym zaangażowaniu królowej matki
oraz kard. Fryderyka może być łączony jedynie z zamknięciem prac przy fasadzie zachodniej
świątyni. Zamknięcie tych prac otwarło natomiast drogę do ostatecznego urządzenia jej
wnętrza, czyli fundacji nowych ołtarzy i theatrum passionis w korpusie nawowym, wystroju
zakrystii oraz stall kanonickich w prezbiterium, które ks. Ranatowicz nazywał formami, a
opisał jako „proste, nie malowane, stolarską robotą robione, bez ganków zwierzchnich”1336.
W czerwcu 1500 roku, który w Kościele był rokiem świętym jubileuszowym, król Jan
Olbracht wydał kolejne i jeszcze hojniejsze niż cztery lata wcześniej przywileje dla klasztoru,
co sugeruje, że nadzwyczajna była również okazja do ich wydania. Tą okazją, moim zdaniem,
było nie co inne, lecz nadmieniona przez ks. Ranatowicza konsekracja, której dokonał kard.
Fryderyk1337. Owszem, następca Olbrachta, jego brat Aleksander Jagiellończyk, też wystawił
kanonikom regularnym przywilej, ale był on zwyczajnym potwierdzeniem przywilejów
pozyskanych przez klasztor wcześniej. Sam król natomiast nie miał już tak głębokiego
odniesienia emocjonalnego do kościoła Bożego Ciała, jak jego ojciec, zmarły 7 czerwca 1492
roku i brat, zmarły 17 czerwca 1501 roku1338. Nie sadzę zatem, by konsekracja kościoła, a
zatem także sublewacja ciała Kazimierczyka dokonały się za jego rządów. Z mozaiki
wszystkich pozyskanych danych oraz analizy okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych

1335

K. Łatak, Dwór królewski wobec klasztoru kanoników regularnych Bożego Ciała w Krakowie w XV i XVI
wieku, [w]: Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym, Wrocław-Opole-Warszawa 2005, s. 117-123.
1336
S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, k. 143v.
1337
Biskupami pomocniczymi (sufraganami) kard. Fryderyka byli: Paweł z Krakowa, dominikanin (+1498), oraz
Marian Lulia ze Słowacji (1499-1503). Zob. Katalog Kościołów i Duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej
1983, s. 35.
1338
K. Łatak, Dwór królewski, jw.
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domniemuję, że sublewacja miała miejsce po 1495 roku, w którym prepozyt Andrzej objął
rządy a przed 1501, w którym zmarł król Jan Olbracht. W moim przekonaniu sublewacji
dokonano

przy

okazji

konsekracji

ołtarzy,

które

wzniósł

prepozyt

Andrzej,

a

najodpowiedniejszym ku temu był rok 1500 – rok świętego jubileuszu. Prepozytem był
wówczas ks. Andrzej [+1505], przeorem ks. Jakub [Oleśnicki], który za życia Kazimierczyka
pełnił obowiązki ekonoma klasztoru [+1504], podprzeorem i magistrem nowicjatu ks. Jan z
Bytomia, dawny prepozyt w Kraśniku [+1507], zakrystianem był ks. Stanisław [+1500],
kaznodzieją polskim inny ks. Stanisław [+1512], ekonomem konwentu ks. Ambroży
Wołłowicz [+1503], ekonomem dóbr klasztornych ks. Wincenty Blicharski [+1505]. O ks.
Ambrożym i o przeorze Jakubie zapisano w nekrologu, że wystarali się o wiele przywilejów
dla klasztoru. Ks. Jakub należał także do grona cudownie uzdrowionych przez
Kazimierczyka. Nie jest wykluczone, że oni też trudzili się wokół sprawy sublewacji i
uhonorowania jego ciała.
O sublewacji oraz nowym grobie Błogosławionego tak napisał ks. Stefan Ranatowicz,
który tenże grób oglądał jeszcze przed wstąpieniem do klasztoru, jako że podobnie jak on,
urodził się i wychował na Kazimierzu: „Beatus Stanisłaus Casimiritanus […] purissimam
animam Deo reddidit Anno salutis humanae 1489, die Tertia Mensis Maii, in festo Inventionis
S[anctae] Crucis […]. Quem Fratres Conventus post aliquot annos, corruscantem miraculis,
sublevaverunt, ossibusque eius collectis, et in tumba occlusis, in loco seorsino, in choro
minori Ecclesiae, deposuerunt, posito grandi lapide super sepulchrum eius, cum ipsius effigie
expressa in lapide, hac inscriptione adiecta, litteris vetustatem satis redolentibus, incomptis,
nec satis suis numeris constantibus: <Hoc coclusa iacent, Divi Patris ossa sepulchro Stanislai,
hac Casimiria de gente creati, Cuius gestorum miranda cerne trophea>. Eius postea
sepulchrum, unus de Domo Ill[ustrissimo]r[um] et Generos[orum] D[ominorum] Jordanorum,
crate ferrea, sumptu proprio, ad instar capellae obduxit”1339. Jeśli chodzi o Jordanów, którzy
mieli swój dwór na Kazimierzu, to może chodzić jedynie o Jana Jordana z Zakliczyna,
kasztelana bieckiego, którego pierwsza obecność w klasztorze kanoników poświadczona jest
w grudniu 1506 roku1340. Ufundowana przez niego krata miała zapewne chronić sarkofag
przed bezpośrednim dostępem pielgrzymów. Pielgrzymi przynosili i składali na grobie różne
wota. Najczęściej jednak były to woskowe świece, które paląc się brudziły posadzkę oraz
stwarzały niebezpieczeństwo pożaru, gdyż część sarkofagu była drewniana.
1339
1340

S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, k. 15.
K. Łatak, Poczet rządców opactwa Bożego Ciała, s. 56-58.
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Ks. Ranatowicz opisał grób Błogosławionego po pierwszej elewacji jeszcze w innym
miejscu swojej kroniki: „Grób Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka był in minori
choro, przy tey stronie muru, gdzie Zakristia, w rogu ołtarza Salvatoris, kratą obwiedziony, na
kształt kapliczki, w którey był ołtarz Mariey Magdaleny, który teraz jest u S[więtego]
Wawrzyńca. Relikwie tego Błogosławionego, były zakopane w ziemi głęboko, trumienka
obmurowana, a na wierzchu na tym grobem był kamień wielki na ziemi leżący z osobą
wyrytą tego Błogosławionego. Na tym zaś kamieniu była struktura drewniana, na kształt mar,
którą velum okrywano. Przeciwko temu grobowi były drzwi wielkie na cmentarz ku
południowi, a przeciwko […] ołtarzyk prosty S[anctissimae] Trinitatis. Ten grób
Błogosławionego zniósł, y przeniósł do wielkiego chóru X[iądz] Marcin Kłoczyński, gdy
formy [stalle] te nowe stawiał”1341.
Dawny grób Błogosławionego opisał ks. Ranatowicz także w jego żywocie,
opublikowanym w 1660 roku: „Jako tedy ten sługa Boży, cudami zaraz słynąć począł, prędko
Oycowie z grobu gdzie był pochowany, za dozwoleniem duchownego Urzędu, kości jego
podnieśli, y na osobnym mieyscu w małym chórze, przy kacie, przed ołtarzem S[więtej]
Mariey Magdaleny złożywszy je porządnie w sufladę, na półtora łokcia długą, na pawimencie
samym kościelnym schowali, murem tę sufladę obwiódłszy, y nad Ciałem grób kamienny, na
którym sługi Bożego osoba była w habicie zakonnym wyciosana, wystawili”1342. Figura była
jednak nie ta, którą znamy dzisiaj z absydy kościelnej. W tamtym bowiem czasie kanonicy
nosili biały habit, ale bez guzików; rokieta [saracium] sięgała daleko poza kolana, miała
szerokie rękawy i nie miała koronkowych ozdób; almutium było czarne, aczkolwiek wiązane
pod szyją, i bez guzików fioletowych oraz fioletowych obszyć1343. Strój, w który artysta
przyodział figurę Błogosławionego spoczywającą dzisiaj w niszy absydy, przyjęli kanonicy
dopiero na początku XVII wieku, a w każdym razie prepozyt Marcin Kłoczyński w lipcu
1621 roku prosił Rzym o aprobatę dla tych modyfikacji1344.

1341

Tamże, k. 143v-144.
S. Ranatowicz, Jasna Pochodnia [kopia w Casimiriae civitatis], k. 87.
1343
Ks. Ranatowicz tak opisał dawny strój kanoników: „Habity sukienne z przestronnymi rękawami, bez
guzików, bez wyłożek, kołnierze stojące. I jeszcze zachowywało się to za X. Kłoczyńskiego, bo przy mnie, gdy
jeden z kapłanów sprawił sobie habit z guzikami przed sobą do kostek, kazał mu je wyrżnąć y zaszyć po prostu,
a jemu penitencją naznaczył […]. Saracje proste bez koronek, bez forbotów, ani wyszywanych ani rąbkowych,
ale prostego płótna cienkiego […]. Na oratorium podczas horas canonicas stawali y śpiewali w almutiach na
saraciach włożonych, które były szubienne bez guzików […]. Aż potym Martinus Kłoczyński proboszcz ad
normam Canonicorum Regularium Lateranensium […] w mantoletach chodzić kazał”. Zob. S. Ranatowicz,
Casimiriae civitatis, k. 147.
1344
K. Łatak, S. Nalbach, Ze studiów nad kulturą umysłową, s. 65.
1342
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W miejscu, gdzie ks. Kłoczyński postanowił wznieść ołtarz Kazimierczykowym
relikwiom nie było wcześniej ołtarza, co potwierdza ks. Ranatowicz: „Ossa B[eati] Stanislai
Casimiritani ex minori choro, in apertiorem maioris chori locum, Anno D[omi]ni 1635
transtulit: Ex quo loco statuae Judeorum ad iustam staturam hominis antiquitus erectae,
repraesentantes Christum Dominum in montem calvariae crucem sibi baiulantem, et milites
illum armatos ducentes, et feminas flentes; sublatae, et in capella, quam propter hac statuas
erexit de latere cocto praepositus, versus scholam, in ingressu templi, collocatae, quae
successu temporis, a vermibus, uti in loco humido, corrosae, et a campanatoribus igne
consumptae, interierunt”1345. I w innym jeszcze fragmencie: „Na tym mieyscu, gdzie teraz
grób Błogosł[awionego] Stanisława, w ołtarzu była ta passya, która teraz jest w ogroycu na
czmentarzu, a począwszy od ołtarza aż do drzwi pobocznich ku szkole, było jakoby Theatrum
wysokie od ziemie na trzy łokcie zrobione stolarska robotą, na którym stały osoby, tak
wielkie jako człowiek statury, prowadzące Chrystusa P[ana] na śmierć. Naprzód u samych
drzwi stolarska robotą zrobiona brama do Jeruzalem,, z którey wychodziły Mariepłaczące,
potym żołnierze we zbroiach z chorągwią, na którey był napis: SPQR. Był i dobosz z bębnem,
y chłopiec ciskający kamieńmi na P[ana] Jesua. We środku P[an] Jezus z krzyżem upadający,
y Simon Cyreneus krzyż za koniec trzymający, przeciwko P[anu] Jezusowi stała Veronica, z
twarzą na płotnie wybita, a potym dwóch łotrów w koszulach, z związanemi rękami opak. Te
wszystkie osoby były snycerska robotą rzezane, y pomalowane. Tę historią meki pańskiey,
zniósł X[iądz] Marcin Kłoczyński proboszcz, y dla tych osób zmurował kaplicę, które potym
od wilgotności pobutwiały, y dzwonnicy popalili”1346.
Wzniesiony, za rządów prepozyta Andrzeja [1495-1505], na kształt sarkofagu i
obwiedziony ozdobną metalową kratą przez Jana Jordana z Zakliczyna, grób Kazimierczyka,
przetrwał do lat dwudziestych XVII wieku, gdy prepozyt Marcin Kłoczyński [1612-1644], w
związku z budową stall kanonickich, postanowił go usunąć a relikwie przenieść do ołtarza
przygotowanego w północnej nawie bocznej korpusu kościoła. Grób albo sarkofag
odpowiadał gotyckim kanonom sztuki sepulchralnej, ale na pewno nie należał do okazałych
ani wyszukanych pod względem formy.
Streszczenie

1345
1346

S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, k. 28v.
Tamże, k.144-144v.
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Stanisław Kazimierczyk, kanonik regularny laterański, zmarł 3 maja 1489 roku w
infirmerii swojego klasztoru przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie. Zgodnie
z panującym w klasztorze pogrzeb odbył się kilka dni później, a ciało złożono w grobie
ziemnym pod posadzką kościelną. Zmarły już za życia cieszył się opinią świątobliwego i
czyniącego cuda. Tuż po pogrzebie w mieście rozeszła się wiadomość, że przy grobie została
uzdrowiona z powaznej choroby Katarzyna Czarna. Do grobu zaczęli napływać chorzy z
Kazimierza, z Krakowa i z wielu okolicznych miejscowości. Już w maju, a najpóźniej w
czerwcu 1489 roku cudowne wydarzenia zaczęto spisywać w specjalnej księdze. Do lipca
1490 roku spisano ich 176. Coraz to nowe cuda, a w ślad za nimi narastający kult Stanisława
przekonał konwent do starań o sublewację jego ciała. Dokonano tego za rządów prepozyta
Andrzeja (1495-1505) oraz za przyzwoleniem biskupa krakowskiego kard. Fryderyka
Jagiellończyka (+1503). Zestawienie pozyskanych dotąd danych źródłowych i ich
szczegółowa analiza pozwala datować sublewację na rok 1500, który przez Kościół był
obchodzony jako rok święty jubileuszowy. Ciało wyjęto z ziemi, umieszczono w nowej
trumnie i złożono w specjalnie przygotowanym sarkofagu, który wzniesiono w prezbiterium
tuż przy ołtarzu bocznym św. Marii Magdaleny. Sarkofag odpowiadał gotyckim kanonom
sztuki spepulchralnej, ale nie był dziełem przesadnie okazałym. Wkrótce calość otoczono
metalową kratą, co robiło wrażenie kaplicy. Po 1517 roku, pod wpływem prądów reformacji,
kult błogosławionego podupadł. Odrodził się dopiero na przełomie wieków XVI/XVII wieku,
gdy Kościół katolicki w Polsce zaczął zdecydowanymi krokami wychodzić z kryzysu i
wprowadzać reformę soboru trydenckiego. Wówczas to z inicjatywy prepozyta klasztoru
Marcina Kłoczyńskiego (1612-1644) dokonano kolejnej sublewacji ciała Kazimierczyka.
Wzniesiony w 1500 roku sarkofag rozebrano, by w tym miejscu postawić monumentalne
stalle kanonickie, a relikwie umieszczono w ołtarzu wzniesionym w przy północnej ścianie
korpusu nawego kościoła.
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Paweł Dettloff

OŁTARZOWE MAUZOLEUM BŁOGOSŁAWIONEGO STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA
W KOŚCIELE BOŻEGO CIAŁA W KRAKOWIE

Mauzoleum bł. Stanisława Kazimierczyka w kościele Bożego Ciała1347 od ponad stu
lat pojawiało się w różnym kontekście w literaturze naukowej z zakresu historii sztuki.
Wzmiankowane marginalnie lub rzadziej opisywane nieco szerzej, nigdy jednak nie
doczekało się swojej monografii. Przez długi czas dzieło to sprawiało pewien kłopot
badaczom, zwłaszcza określenie jego przynależności stylowej. Dla piszącego w roku 1898
Władysława Łuszczkiewicza mauzoleum „zwraca uwagę przechodnia pięknem swej
renesansowej architektury w kamieniu kutej i szlachetnością rzeźb” i bliskie jest twórczości,
Jana Pfistera1348, wrocławianina, czynnego we Lwowie w 1 poł. XVII w. Atrybucja ta już
jako pewna na długo zadomowiła się w późniejszych publikacjach1349.
Tadeusz Dobrowolski, (za Jerzym Dobrzyckim) zalicza posąg bł. Stanisława,
pierwotnie umieszczony w strukturze mauzoleum, a zachowany w prezbiterium kościoła
Bożego Ciała i datowany przez niego na ok. 1630 r., do tzw. „grupy bernardyńskiej”1350,
wydzielonej przez Tadeusza Mańkowskiego, wzorującej się na lwowskim pomniku
nagrobnym bł. Jana z Dukli z 1609 r.1351 Alabastrową figurę Matki Boskiej zdobiącą

1347

Termin „mauzoleum” nie jest ściśle adekwatny do określenia miejsca, w którym od 1632 znajdują się
szczątki Bł. Stanisława Kazimierczyka. Bardziej właściwe wydaje się, z punktu widzenia historii sztuki,
określenie nagrobek, względnie (od XVIII w., o czym poniżej) ołtarz. Ze względu na długą i rozpowszechnioną
tradycję, w tytule i tekście niniejszego artykułu stosowana jest nazwa „mauzoleum”. Używano jej w odniesieniu
do grobu błogosławionego od XVIII w: M. A. Gorczyński, Schema de Canonicis Regularibus Lateranensibus
Congregationis Cracoviensis, [w:] Koannes de Nigra Valle, Genealogia Sacri et Apostolici Ordinis
Canonicorum Regularium, Kraków 1707, s. 91; Ks. Jan Babraj CRL, Kościół Bożego Ciała w Krakowie i jego
święte pamiątki, Bytom 1900, s. 17; ks. Augustyn Błachut CRL, Vita Stanislai Casimiritani Canonici Regularis
Lateranensis Beati Nuncupati, Cracoviae 1900, s. 18.
1348
Władysław Łuszczkiewicz, Kościół Bożego Ciała. Jego dzieje i zabytki, Kraków 1898, s. 36.
1349
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. IV: Miasto Kraków, cz. IV: Kazimierz i Stradom Kościoły i klasztory,
1, red. Izabela Rejduch-Samkowa i Jan Samek, Warszawa 1987, s. 59; Ryszard Mączyński, Nowożytne konfesje
polskie. Artystyczne formy gloryfikacji grobów świętych i błogosławionych w dawnej Rzeczypospolitej, Toruń
2003, s. 572.
1349
KZSP, t. IV, cz. IV, z.1, s. 59;
1350
Tadeusz Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Kraków 1959, s. 404.
1351
Tadeusz Mańkowski, Bernardyńskie pomniki grobowe, „Prace Komisji Historii Sztuki w Polsce”, 9 (1948),
s. 193-198, zwłaszcza 198.
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mauzoleum, Dobrowolski określa jako barokową, z roku 16321352. W Katalogu Zabytków
Sztuki w Polsce mauzoleum bł. Stanisława, określone jest jako manierystyczny „ołtarz –
mauzoleum (pierwotnie nagrobek)” błogosławionego, wystawiony z inicjatywy prepozyta
Marcina Kłoczyńskiego, przerabiany ok. 1755 (drewniana trumienka z dekoracją rokokową,
podtrzymywana przez dwa klęczące anioły oraz owalnym portretem z tego czasu),
restaurowany 1893 i 1896, manierystyczny”. Alabastrowe rzeźby Matki Boskiej i aniołów
datowane są przez autorów katalogu jako wcześniejsze od całości, z 1 ćw. XVII w.,
„przypisywane Janowi Pfisterowi”1353. Z mauzoleum autorzy katalogu wiążą także posąg bł.
Stanisława, wtórnie oddzielony od pomnika, z roku 1632 oraz marmurową płytę odnosząca
się do przeniesienia ciała błogosławionego z prezbiterium do nawy północnej i wystawienia
nowego nagrobka, z roku 1632, „zapewne pierwotnie umieszczoną na nagrobku”.1354 Ksiądz
profesor Stefan Ryłko CRL pisząc o Bł. Stanisławie Kazimierczyku, nieco miejsca poświęca
miejscu spoczynku błogosławionego i jego ołtarzowi-mauzoleum w kościele krakowskim.
Oprócz podania kilku danych historycznych wraz z cytatami archiwaliów1355, ks. Ryłko uznał,
że renesansowy ołtarz-mauzoleum zaprojektował Bartłomiej Berecci, mieszkający na
Kazimierzu nadworny architekt i rzeźbiarz Zygmunta I, twórca słynnej Kaplicy
Zygmuntowskiej przy katedrze wawelskiej. Autor tej mało prawdopodobnej hipotezy nie
wspiera jej jednak żadnymi podstawami źródłowymi1356. Janina Dzik, na podstawie analizy
porównawczej, wiąże autorstwo projektu z krakowskim rzeźbiarzem włoskiego pochodzenia
– Sebastianem Salą, zwracając uwagę na ołtarzową formę nagrobka i jego wymowę
ideową1357. Profesor Mariusz Karpowicz przypisuje mauzoleum włoskim artystom,
działającym w tym czasie w Krakowie: architekturę mauzoleum wraz z kamiennymi
rzeźbami: braciom Andrea i Antonio Castelli, natomiast alabastrowe rzeźby Sebastianowi
Sali1358. Joanna Daranowska-Łukaszewska omawia mauzoleum Kazimierczyka w kontekście
polskich XVII-wiecznych nagrobków zmarłych w opinii świętości, które to monumenty

1352

Ibidem, s. 406.
KZSP, t. IV, cz. IV, z.1, s. 59.
1354
Ibidem, s. 64-65.
1355
Ks. Stefan Ryłko, Apostoł Eucharystii. Bł. Stanisław Kazimierczyk (1433-1489), Kraków 1993, s. 66-69, 71.
Porównanie mauzoleum Kazimierczyka do kaplicy Zygmuntowskiej znaleźć można w jednym z XIX-wiecznych
artykułów prasowych: „Przyjaciel sztuki kościelnej”, R. II: 1884, nr 3, s. 42.
1356
Berecci zasztyletowany w 1537 r. i pochowany w kościele Bożego Ciała, miał by wykonać projekt
mauzoleum, który zrealizowano dopiero w roku 1620: Ibidem, s. 69-71.
1357
Janina Dzik, Ikonografia Stanisława Kazimierczyka jako reprezentanta świątobliwych „Felicis Saeculi
Cracoviae” w polskiej sztuce nowożytnej, „Nasza Przeszłość”, 68, 1987, s. 74-77.
1358
Mariusz Karpowicz, Andrea i Antonio Castello rzeźbiarze krakowscy XVII w., Warszawa 2002, s. 9-12.
1353
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uzyskiwały kształt niszowy lub zbliżony do nastaw ołtarzowych1359. Ryszard Mączyński w
korpusie nowożytnych mauzoleów polskich świętych i błogosławionych powtarza starsze
atrybucje rzeźb, tj. nazwisko Pfistera. Jednocześnie zamieszcza interesującą XIX-wieczną
rycinę z widokiem nagrobka Stanisława Kazimierczyka1360.
Pierwotne miejsce pochówku bł. Stanisława Kazimierczyka znajdowało się w
prezbiterium po stronie północnej, przed ołtarzem Św. Marii Magdaleny. Zgodnie ze
zwyczajem, ciało zakonnika pochowano pod posadzką. Na obmurowanym podwyższeniu,
grób upamiętniała tablica z krótkim napisem, w XVII w. już zatartym ale jeszcze odczytanym
i odnotowanym przez M. Baroniusa w roku 1609 i K. Łoniewskiego w roku 16171361. Trzy
lata później w księdze wydatków zapisano kwotę za przeniesienie epitafium bł.
Stanisława1362, dokonane prawdopodobnie w związku z budową stalli. Z roku 1622 pochodzą
zapiski o wydatkach na „wschody i kraniec do grobu B. Stanislai” oraz „malowanie trzech
sztuk do grobu tegoż”1363. Dotyczą one zdobienia albo gotyckiego grobu, albo nowego –
prowizorycznego (?) istniejącego w tym czasie1364. Według Stefana Ranatowicza, po pewnym
czasie, gdy Sługa Boży cudami zaraz po śmierci słynąć począł, tj. po kilku latach zakonnicy
podnieśli jego kości i złożyli w osobnym miejscu, ale także w chórze kapłańskim przy
zakrystii obok w/w. ołtarza, „położywszy kamień na grobie jego, na którym była rzeźbiona
postać jego”1365. Ta ważna informacja odnosi się raczej do nieistniejącej już, zapewne
gotyckiej (?) płyty z wyobrażeniem świątobliwego zakonnika. Kronikarz nie precyzuje
niestety daty tych przenosin, ale według najnowszych ustaleń stało się to już w roku 1500,
najpewniej 7 czerwca1366. Jak zanotował Łoniewski, „wkrótce potem” miejsce spoczynku
ciała świątobliwego Stanisława obwiedziono kratą „na kształt kapliczki w której był ołtarz
Mariey Magdaleny”1367. Stefan Ranatowicz opisując nagrobek, zaznaczył, że na jego
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Joanna Daranowska-Łukaszewska, Sposób pochówku a forma niektórych nagrobków nowożytnych w Polsce,
„Studia Muzealne”, t. 19: 2000, s. 72-79.
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R. Mączyński, op. cit., s. 571-573, il. 131-132.
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S. Ryłko, op. cit., s. 56.
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Archiwum prowincji Kanoników Regularnych Laterańskich klasztoru Bożego Ciała w Krakowie (dalej
ABC), Expensa pecuniae thesauri sacrami ecclesiae SS. Corporis Christi.., t. I, s. 79.
1363
Ibidem, s. 103-104.
1364
Wyjęcie epitafium w roku 1620 sugerować może zmiany położenia grobu, związane zapewne z budową
stall.
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ABC, Stefan Ranathowicz, Casimiriae civitatis…, s. 15 cyt. za S. Ryłko, op. cit., s. 66-67.
1366
Ks. Kazimierz Łatak CRL, Bazylika i klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Luterańskich na
Kazimierzu w Krakowie. Przewodnik. Na pamiątkę jubileuszu 600-lecia fundacji klasztoru Bożego Ciała 14052005, Kraków 2005, s. 36.
1367
K. Łoniewski, Żywot, Sprawy y cudowne Boskie wstawienie pobożnego kapłana B. Stanisława Kazimirczyka,
Kraków 1617, s. 14, 64 cyt. za J. Dzik, op. cit., s. 75.
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kamieniu „była struktura drewniana, na kształt mar, którą velum okrywało”1368. Był to
zapewne zatem typowy nagrobek gotycki z wyobrażeniem zmarłego na płycie wierzchniej1369.
Nie wiadomo jednak, czy płyta z wizerunkiem Błogosławionego powstała od razu wraz z
nagrobkiem. Różnica materiałów: kamień nagrobka i drewno płyty pozwala przypuszczać, że
nie były one sobie współczesne1370. Być może wyobrażenie Błogosławionego położono na
starszej i „zwykłej” (gładkiej) płycie nagrobka z uwagi na rosnący kult. Niewątpliwie już z
tego właśnie powodu grób Kazimierczyka i pobliski ołtarz otoczono kratą. Tak
zorganizowane miejsce spoczynku sługi bożego dotrwało do lat 20. XVII w., by ustąpić
miejsca pod budowę manierystycznych stalli, istniejących do dziś1371. W związku z tym
konieczne było wykonanie nowego monumentu upamiętniającego szczątki, cieszącego się
rosnącym kultem, sługi bożego.
Jak zgodnie przekazuje tradycja klasztorna i kronikarze, obecne, okazałe mauzoleum
bł. Stanisława w nawie północnej powstało staraniem prepozyta Marcina Kłoczyńskiego.
Świadczy o tym dobitnie tablica pamiątkowa z lewej strony mauzoleum, w której podano rok
16321372 jako datę przeniesienia relikwii błogosławionego. Można uznać, że sam pomnik do
tego czasu musiał być już raczej gotowy. Jego wygląd przekazują obrazki wotywne z 1 poł.
XVIII w., różniące się nieco odnośnie szczegółów, ale zgodnie rejestrujące ogólny schemat
kompozycyjny przyściennego pomnika (przypominającego ołtarz) z kolumnami oraz tumbą z
leżącą figurą Stanisława Kazimierczyka1373.
Piotr Hiacynt Pruszcz, autor jednego z pierwszych przewodników po kościoła
krakowskich, mauzoleum Kazimierczyka nazywa po prostu grobem, nie ołtarzem1374. W roku
1748 sporządzono opis mauzoleum, które wymieniono już jako jeden z ołtarzy, zawarty w
księdze wizytacji bpa Załuskiego.: „De vi Stanislai Casimiritani lapideum cum tumba alias
1368

S. Ranathowicz, op. cit., s. 143 cyt. za J. Dzik, op. cit., s. 75.
J. Dzik, op. cit., s. 75.
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Gdyby powstały jednocześnie, to raczej całość, łącznie z płytą z wizerunkiem, wykonano by z kamienia.
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Według Ranatowicza grób stał w miejscu „gdzie teraz formy” - S. Ranatowicz, op. cit., s. 21 cyt. za J. Dzik,
op. cit., s. 74.
1372
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J. Dzik, op. cit., s. 77.
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Piotr Hiacynt Pruszcz, Klejnoty Stołecznego Miasta Krakowa albo Kościoły y co w nich jest widzenia
godnego i zacnego, Kraków 1745, s. 146.
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sepulcrum ejusdem Sancti, supra Tumbam Imago B. Mariae Virgnis gestantis Puerum Jesum
in medio Altarias de lapide Onyckis sculpta vulgo Alabastrowa, versus Septemtrionem situm
non consecratum. Mensam ligneam habens cum Portatyli consecrato.”1375. Z roku 1788
pochodzi z kolei wzmianka o Mszy Świętej odprawionej „ante altare Beati Stanislai”1376.
Obok pomnika znajdowały się wota srebrne oraz obrazki przedstawiające historie cudów
dokonanych za przyczyną Błogosławionego. Zarówno obrazki jak i wota z szlachetnych
kruszców, odnoszące się do uzyskanych cudownie łask, umieszczano w miejscach
wzmożonego kultu, związanego z cudownym wizerunkiem osoby boskiej lub grobu
świętego1377. W roku 1748 nie konsekrowany ołtarz miał drewnianą mensę z poświęconym
portatylem, pośrodku alabastrową rzeźbę Matki Boskiej. Nie wspomniano przy tym o figurze
błogosławionego, ale też i o innych rzeźbach. Wiadomo, że w XVIII stuleciu z mauzoleum
zniknęła leżąca figura błogosławionego (znajdująca się obecnie w prezbiterium), natomiast
relikwie umieszczono w trumnie, umieszczonej nad mensą. Jednocześnie dodano
późnobarokowe dekoracje snycerskie. Dokładna data tej zmiany nie jest znana. Franciszek
Stolot łączy XVIII-wieczny sarkofag z zapiskiem z roku 1755 na wykonanie i pozłocenie
„ramy obrazu B. Casimiri”, który identyfikuje z malarskim wizerunkiem umieszczonym w
mauzoleum, jedynym, jak pisze, XVIII-wiecznym wyobrażeniem tego błogosławionego w
klasztorze1378. Wiadomo z kolei, że w roku 1780 miało miejsce uroczyste otwarcie trumny bł.
Stanisława, dokonane za zgodą biskupa krakowskiego Kajetana Ignacego Sołtyka1379. Janina
Dzik przypuszcza, że to dopiero wówczas sprawiono obecną trumnę, w miejsce usuniętej
rzeźby nagrobnej1380.
Opisy mauzoleum, określanego jako ołtarz, znaleźć można w XIX-wiecznych
inwentarzach: z 1820 i 1875. Zawierają one cenne informacje o nieistniejących już dziś
elementach: lekkich złoceniach całości struktury oraz „firankach z drewna, snycerskiej
roboty” na wizerunku Matki Boskiej1381. Ozdoby te przepadły zapewne w trakcie restauracji
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ABC, Opis wizytacji kościoła Bożego Ciała z r. 1748, s. 6.
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mauzoleum, przeprowadzonej w roku 1894, kiedy to uzyskało ono obecną postać1382. Jak
można wnosić z ryciny z 18821383 owe franki to kotara w rodzaju paludamentu z koroną i
figurkami aniołów, nad wizerunkiem Matki Boskiej. Na rycinie tej widoczne są także inne
szczegóły, dziś już nieistniejące. Od końca XIX stulecia, restaurację mauzoleum
podejmowano kilka razy1384, zapewne w związku ze staraniami o beatyfikację Stanisława
Kazimierczyka. Największy zakres miała restauracja w roku 1894, przeprowadzona za
rządów prepozyta klasztoru Bożego Ciała ks. Piotra Gajowego, postulatora beatyfikacji i
autora

biografii

Stanisława

Kazimierczyka1385.

Usunięto

wówczas

wspomniane,

późnobarokowe dekoracje, to znaczy kotarę ze zwieńczeniem, zmieniono nieco także
położenie trumny relikwiarzowej, dodając do niej parę, dźwigających ją odtąd, drewnianych
figur cherubinów1386. Owalny wizerunek Stanisława Kazimierczyka umieszczono niżej, na tle
trumny1387. W roku 1899 z okazji 400-lecia śmierci błogosławionego mauzoleum
odczyszczono1388, zapewne wówczas niszcząc polichromię, widoczną jeszcze na starszych
fotografiach. Pewne prace prowadzono także w roku 1903. Za drewnianą mensą ołtarzową
odkryto wówczas kamienną figurę bł. Stanisława ukazanego w pozycji leżącej, umieszczoną
następnie w bibliotece1389, obecnie natomiast znajdującą się w prezbiterium. Kolejnej
restauracji mauzoleum dokonano w roku 1939 (wykonano wówczas, bliżej nieokreślone,
„prace kamieniarskie koło odnowienia ołtarza bł. Stanisława)1390, a ostatnie prace
konserwatorskie prowadzono latem roku 20101391.
Od XVII wieku przy grobie Kazimierczyka zaczęto zawieszać wota i obrazki
przedstawiające cuda dokonane za sprawą bł. Stanisława. Wiadomo też, że w końcu XIX
1382

ABC: Augustyn Błachut CRL, Kronika klasztoru księży Kanoników Regularnych Luterańskich przy
kościele Bożego Ciała w Krakowie od roku 1893 do 1920, s. 2-3 cyt. za: Ks. Kazimierz Łatak CRL,
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Zob przypis. Nr 36.
1387
Por. rycinę z roku 1882 i fotografię I. Kriegera (fotografia w zbiorach Klasztoru Bożego Ciała na
Kazimierzu oraz Pracowni Ikonografii Krakowa Muzeum Narodowego w Krakowie).
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Kazimierzowi Łatakowi CRL.
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Ks. A. Błachut, Historia ks. ks. Kanoników Regularnych w Polsce od 1750 do 1857, (zw. Też „Kroniką ks.
Piotra Studetowicza”) s. 606; Ks. A. Błachut, Kronika klasztorna.., s. 7.
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ABC, Kronika parafii Bożego Ciała w Krakowie od roku 1932, s. 51.
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Prace prowadzone przez firmę „Sima-Art” pod kierunkiem artysty konserwatora Krystyna Kozieła.
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wieku, na ścianie obok mauzoleum wisiał wielki obraz z wizerunkami „świętych patronów
Polski”: św. Jana Kantego, św. Szymona z Lipnicy, bł. Michała Giedryocia, bł. Izajasza
Bonera, a wśród nich bł. Stanisława Kazimierczyka1392. Wszyscy oni zaliczali się do,
żyjących w XV stuleciu – „felicis saeculi Cracoviae”. Obraz, noszący właśnie tę łacińską
nazwę, namalowany w roku 16281393 i znajdujący się obecnie w prezbiterium, był ważnym
elementem ideowym, współtworzącym sanktuarium Kazimierczyka w kościele Bożego Ciała.
Mauzoleum

bł.

Stanisława

Kazimierczyka

prezentuje

typ

przyściennego,

architektonicznego nagrobka, o rozbudowanej strukturze, na którą składa się: obramienie
wnęki oraz umieszczona w niej monumentalna nastawa (w typie ołtarzowej) o schemacie łuku
tryumfalnego. Obramienie tworzą toskańskie pilastry na podwójnych piedestałach,
dźwigające półkolistą arkadę. Trzony pilastrów wypełniają od strony wewnętrznej płyciny z
rzeźbioną dekoracją groteskową, podniebienie arkady kasetony z rozetami, czoło pilastrów i
arkady pas laurowy. Nastawa, połączona z obramieniem niszy ściankami zdobionymi
plastycznymi i pionowo wiszącymi festonami, umieszczona na wysokim cokole,
artykułowana jest czterema kanelowanymi kolumnami korynckimi, z których skrajne
ustawione są na zdwojonych piedestałach, odpowiadających piedestałom obramienia.
Kolumny dźwigają wydatne, załamujące się nad nimi belkowanie, nad którym w osiach
skrajnych stoją posągi, natomiast w części środkowej umieszczony jest przerwany, trójkątny
przyczółek z postacią anioła, a ponad nim zwieńczenie w postaci podobnego przyczółka, ale o
łuku odcinkowym z konsolą – kluczem, wspierającym figurę alegoryczną. Kompozycję
całości dopełniają figury: alegoryczne w osiach pomiędzy kolumnami i nad skrajnymi
kolumnami, aniołów w osi środkowej przyczółków oraz para mniejszych między nimi oraz
bogata, ale nie przeładowana, ornamentyka (wspomniane już groteski i festony, maski lwów,
rozety). W dolnej części mauzoleum umieszczona jest drewniana mensa, na której ustawione
są drewniane i złocone figury klęczących aniołów dźwigające drewnianą, srebrzoną trumnę,
zdobioną dekoracją rokokową z owalnym obrazem w typie „portretu” z wyobrażeniem bł.
Stanisława Kazimierczyka.
Mauzoleum wykonane jest z piaskowca, część dolna, tj. mensa z relikwiarzem i
figurami z drewna. Pierwotnie kamienne człony architektoniczne były polichromowane, o
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J. Babraj, op. cit., s. 24, il. 26.
KZSP, t. IV, cz. IV, z.1, s. 62; J. Dzik, op. cit., s. 64, 77-82.
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czym informują opisy archiwalne1394 i XIX-wieczna fotografia Ignacego Kriegera. Z kamienia
wykonane są także figury alegoryczne i anioły w zwieńczeniu, natomiast tondo z
przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz adorujące ich anioły z alabastru ze złóż
Żórawno koło Lwowa1395.
Stojące w północnej nawie kościoła Bożego Ciała mauzoleum służyć miało
gloryfikacji Stanisława Kazimierczyka. Wyrażały ją wymowne elementy architektoniczne,
takie jak „tryumfalny” – koryncki porządek kolumn1396 oraz schemat rzymskiego łuku
tryumfalnego w ogólnej kompozycji nagrobka, a także szereg innych motywów, jak na
przykład lauru – znaku cnoty niewinności i nieskazitelności a także tryumfu1397.
Ideowym dopełnieniem nagrobka są figury alegoryczne, odnoszące się zapewne do
cnót Stanisława Kazimierczyka, wyobrażonych przez atrybuty, w które wyposażone są lub
były postacie. Identyfikacja poszczególnych figur pozostaje sporna. Ks. Augustyn Błachut
opisuje je ogólnie jako cnoty kardynalne: Wiara Nadzieja i Miłość. Według autorów katalogu
zabytków są to: św. Agnieszka i św. Małgorzata oraz alegorie Męstwa, Czystości i
Mądrości1398. Utożsamienie postaci ze świętymi dziewicami w tym przypadku (nagrobka
świątobliwego zakonnika) jest raczej wątpliwe i trudne do uzasadnienia. Według Janiny Dzik
i Ryszarda Mączyńskiego postacie na nagrobku mają charakter alegoryczny i przy pomocy
symboli ukazują pewne prawdy i zasady moralne. Janina Dzik dostrzega w nich cnoty
Stanisława Kazimierczyka opisane w XVIII-wiecznej biografii błogosławionego, autorstwa
W.B. Grabowskiego1399. Cytując go, proponuje następującą interpretacje figur i ich
atrybutów: postać z sercem płomienistym przypomina, że Stanisław „w miłości Boga (był)
szczery i prawdziwy” a łaska oznaczająca nadzieję – że „nadzieją (był) w niepokoju”;
Baranek, że cierpliwość jego była „Mistrzynią Pokory i inszych Cnót”, czerpiąc z niej
prawdziwą mądrość. Wśród źle zachowanych atrybutów postaci po prawej jeden jako pęk
dyscyplin (?) wyrażać mógł pokutę lub jako rózgi liktorskie – sprawiedliwość; drugi
rozpoznany jako berło (?) oznaczać mógł męstwo, a smok – roztropność. W zwieńczeniu
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W.B. Grabowski, Cnotliwy y cudowny żywot wielkiego Sługi Bożego B. Stanisława Kazimierczyka, Kraków
1763.
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postać z palmą i jednorożcem może być alegorią czystości (Castitas), którą błogosławiony
„nad własne zdrowie poważał y kochał”. Kolejna rzeźba w szczycie zwieńczenia uosabiać by
miała posłuszeństwo (Oboedientia), które cechowały cnoty, rozpoznawalne przez atrybuty:
męstwo (kolumna), nadzieja (kotwica), prostota i otwartość (dziecko), wierność i ochota
(pies). Postać po prawej, wspierająca nogę na kuli, wyrażać może pogardę dla świata i dóbr
doczesnych, utożsamianą z alegorią mądrością lub prawdy1400. Zdaniem Ryszarda
Mączyńskiego, postać po lewej, pokazuje, że miłość (serce) prowadzi (łaska) do zbawienia
(baranek). Z prawej, że grzech (smok) pociąga karę (rózgi) i pokutę (dyscyplina). W
zwieńczeniu znajdować by się miały pary pojęć: Niewinność i Dziewictwo, Nadzieja i
Stałość, Inteligencja i Prawda1401. Dla Mariusza Karpowicza figura z lewej uosabia
atrybutami różne cnoty: barankiem Pokorę, gorejącym sercem Miłość, zachowanym we
fragmencie drzewcem krzyża (?) Wiarę. Z prawej postać depcząca smoka to pokonanie pokus
i zła, w dłoni z pękiem utrąconych obecnie łodyg oraz dyscypliną symbolizującymi
umartwienie. W zwieńczeniu, uczony dostrzega następujące wyobrażenia: postać z lewej, z
jednorożcem i lilią – alegorię czystości, z prawej depcząca kulę (ziemską) – pogardę świata.
Figura środkowa z kotwicą, psem, dzieckiem i kolumną, wyrażać ma cztery pojęcia,
odczytywane podobnie1402 jak Ewa Zapolska jako: Nadzieja, Męstwo, Miłość i Wierność1403.
Mariusz Karpowicz uważa, że figury alegoryczne kompozycyjnie nie pasują rozmiarami do
struktury architektonicznej, na przykład dwie dolne zasłaniają płyciny, a górne przebijają
niemal arkadę. Świadczyć by to miało, że są one ustawione wtórnie. Wbrew tym
wątpliwościom, styl rzeźb i ich identyfikacja, pozwalają sądzić, niezależnie od różniących się
interpretacji oraz ewentualnie niewłaściwych rozmiarów, że rzeźby należą do pierwotnego
wystroju mauzoleum1404.
Przez dłuższy czas mauzoleum Kazimierczyka sprawiało pewien problem uczonym.
Potwierdzony źródłami czas powstania około roku 1632 i występujące elementy renesansowe
wydawały się pewną sprzecznością1405. Analizując mauzoleum Kazimierczyka pod względem
1400

J. Dzik, op. cit., s. 83-84, W.B. Grabowski, op. cit., s. 9-10, 22, 131-132 cyt. za: J. Dzik, op. cit., s. 83-84.
R. Mączyński, op. cit., s. 572-573.
1402
M. Karpowicz, Andrea i Antonio Castello..., s. 10.
1403
Polska sztuka kościelna renesansu i baroku. Tematy i symbole, red. Krystyna Moisan-Jabłońska, Nauka
Kościoła, t. 1: Ewa Zapolska, Cnoty teologiczne i kardynalne, Kraków 2000, s. 111
1404
M. Karpowicz, Andrea i Antonio Castello…, s. 10.
1405
W. Łuszczkiewicz, op. cit., s. 36: „Staraniem Marcina Kłoczyńskiego wystawiono śliczne renesansowe
mauzoleum, tworzące wielką nyżę (…) w niej pomieszczony jest rodzaj ołtarzyka z czterema kolumnami.
Pośrodku dziwne, wspaniałe rzeźby alabastrowe. Pomnik ten odchodzi od typu krakowskich mistrzów włoskich a
głowami lwów na stylobatach, prześliczną swą późno-renesansową rzeźbą w alabastrze zwraca uwagę nas
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stylowym, należy zwrócić uwagę na pewną różnicę dekoracji arkady – bardziej
zachowawczej stylowo, bo jeszcze w gruncie rzeczy renesansowej (motyw kasetonów w
podniebieniu i groteski pilastrów wewnętrznych) oraz kształtu nastawy. Kompozycyjnie i pod
względem użytego materiału oba te elementy łączą się ze sobą harmonijnie i tworzą całość. W
kościele Bożego Ciała znajdują się jeszcze bardzo podobne arkady kamienne z dekoracją
groteskową na pilastrach oraz rozetowymi kasetonami w podniebieniu arkad, datowane na
około 1615 r.1406 Nieco późniejszą oprawę mauzoleum prawdopodobnie chciano upodobnić z
obramieniami tych wcześniejszych ołtarzy, znajdujących się zresztą w pobliżu, stąd
zastosowanie zbliżonej do nich arkady. Dekoracje groteskowe pilastrów nawiązujące do
wawelskich, chociaż zapewne bez znajomości humanistycznej symboliki tych motywów,
pojawiały się w Krakowie długo po wzniesieniu Kaplicy Zygmuntowskiej: w kaplicy św.
Jacka u Dominikanów (1614-1618), na nagrobku bł. Michała Giedroycia (pocz. XVII w.) w
kościele św. Marka, wreszcie we wnękach arkadowych w kościele Bożego Ciała (ok. 1615
r.)1407.
Mauzoleum bł. Stanisława Kazimierczyka, nie zachowało się do dziś w kompletnej
postaci, jaką miało w XVII a potem XVIII stuleciu. Jego pełny wygląd w kolejnych fazach
można jednak odtworzyć1408. Dla przeprowadzenia analizy formalnej i wyciągnięcia z niej
właściwych wniosków, konieczne jest przedstawienie stanu pierwotnego omawianego dzieła.
W zakresie struktury architektonicznej, tj. arkady oraz umieszczonej w niej nastawy wraz z
ornamentyką, poza pewnymi drobnymi szczegółami, wygląd mauzoleum nie odbiega
zasadniczo od tego jaki miało w XVII w. w czasie swego powstania. Istotna różnicą dotyczy
jednak części dolnej – cokołowej. Pierwotnie mauzoleum posiadało tam kamienną tumbę z
leżącą figurą błogosławionego, przedstawionego jakby w stanie uśpienia. Rzeźba ta, obecnie
znajdującą się w prezbiterium, ma decydujące znaczenie dla analizy formalnej i ideowej
mauzoleum. Jej przynależność do mauzoleum jest niepodważalna w świetle przekazów
ikonograficznych.

mimowolnie w stronę Lwowa i współczesnego budowie pomnika mistrza, Jana Pfistera, wrocławianina,
słynnego we Lwowie między 1612-1642. W całym tym pomniku zachodzi niezrozumiały aparat form do różnych
epok renesansu należących”.
1406
KZSP, t. IV, cz. IV, z.1, s. 59.
1407
Stanisław Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515-1533). Problematyka artystyczna i ideowa
mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007, s. 293-294.
1408
Dla fazy pierwotnej próbę rysunkowej rekonstrukcji przedstawia: M.S. Cercha, F. Kopera, Pomniki
Krakowa, t. 3, Kraków-Warszawa 1904, s. 291.
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Typ nagrobka przyściennego z plastyczną, leżącą figurą, jaki prezentowało
mauzoleum w XVII stuleciu należy uznać za renesansowy. W Polsce był on niezwykle
popularny jeszcze w 1 ćw. XVII, mając już za sobą ponad stuletnią, bogatą tradycję i setki
przykładów1409. Pierwszy na ziemiach polskich i zarazem prototypem dla następnych był
królewski nagrobek Zygmunta I (1527-1531) w wawelskiej kaplicy Zygmuntowskiej1410. Z
uwagi na znaczenie ideowo-formalne dla omawianej rzeźby należy pokrótce przypomnieć
genezę tego typu, uważanego za „specyficznie polski”1411. Nagrobek sansovinowski –
nowożytny typ figury nagrobkowej z uśpioną postacią, wsparta na ręce, do którego
rozpowszechnienia przyczyniły się nagrobki kardynalskie: dłuta Andrea Sansovina z lat 15051507 w rzymskim kościele S. Maria del Popolo, powstały pod wpływem antycznych
przedstawień (bogów rzek, śpiącej Kleopatry /Ariadny/) i neoplatońsko-stoickiej koncepcji
snu jako „słabszego brata śmierci”1412. Jaki pisze prof. Stanisław Mossakowski: w nagrobku
wawelskim, postać Zygmunta I przedstawiono w uśpieniu – śmierci, poprzez którą dusza jest
zjednoczona z Chrystusem, a w formie cielesnej oczekującej na zmartwychwstanie. Wzorem
nowatorskich kompozycji nagrobków rzymskich Sansovina figurę monarchy należy rozumieć
jako wizerunek osoby znajdującej się w stanie przejściowym, przypominającym sen, gdy
ciało pozbawione duszy czeka na ponowne z nią i ostateczne połączenie1413. Jeszcze w 1 poł.
XVII ten typ nagrobka był nadal stosowany w kręgach dostojników zarówno świeckich, jak i
duchownych, choć stopniowo wypierany był już przez inne – bardziej modne wzorce
(zwłaszcza z postacią klęczącą). W dziejach sztuki polskiej pierwsze trzy dekady zaznaczyły
się

stopniową

ewolucją

form

stylowych,

równoległym

występowaniem

nieraz

przeciwstawnych tendencji artystycznych, swobodzie łączenia różnych typów figur
nagrobkowych z typami obudowy architektonicznej. W kształtowaniu figury ludzkiej daje się
często zauważyć dążenie do podkreślenia jej plastyki i cech fizycznych, nieraz

1409

Helena Kozakiewiczowa, Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984; Mariusz Karpowicz, Rzeźba około
roku 1600-1630 [w:] Sztuka około roku 1600. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, listopad
1972, Warszawa 1974, s. 51-57, 59, 68-74.
1410
Jan Białostocki, Styl i modus w sztukach plastycznych [w:] Jan Białostocki, Sztuka i myśl humanistyczna.
Studia z dziejów sztuki i myśli o sztuce, Warszawa 1966, s. 52-58; Andrzej Fischinger, Główne kierunki włoskiej
twórczości renesansowej w Polsce XVI w. [w:] Renesans. Sztuka i ideologia. Materiały Sympozjum Naukowego
Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Kraków, czerwiec 1972 oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
Kielce, listopad 1973, Warszawa 1976, s. 202-204; Jerzy Z. Łoziński, Polskie mauzolea renesansowe [w:]
Renesans. Sztuka i ideologia…,s. 401-410; s. .S. Mossakowski, op. cit., s. 294-295.
1411
H. Kozakiewiczowa, op. cit., s. 177-178.
1412
Stanisław Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515-1533). Problematyka artystyczna i ideowa
mauzoleum Zygmunta I, Warszawa 2007, s. 202-206.
1413
Ibidem, s. 270.
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werystycznych, wreszcie całkowite wyzwolenie z ram architektury1414, tak jak to ma miejsce
w przypadku rzeźby Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka.
W 1 poł. XVII stulecia na terenie Rzeczypospolitej miało miejsce natężenie lokalnych
kultów świątobliwych zmarłych, związane ze staraniami o ich oficjalne zatwierdzenie przez
Kościół poprzez wyniesienie na ołtarze. Szczególnym wyrazem tych dążeń były obrzędy
elevatio corporis (podniesienia ciał) połączone z umieszczaniem czcigodnych szczątków w
okazałych mauzoleach. Zwykle przybierały one postać kamiennych nagrobków z tumbą, na
której najczęściej spoczywała figura zmarłego1415. Szczególnie znamienne dla tej grupy
pomników nagrobnych stały się, wspomniane już tzw. nagrobki bernardyńskie. Zdaniem
Tadeusza Mańkowskiego, ich prototypem był nagrobek bł. Jana z Dukli w kościele
Bernardynów we Lwowie z roku 1608. Wzorowany miał być na nim następnie nagrobek bł.
Rafała z Proszowic w kościele bernardyńskim w Warcie (poświecony 1640 r.) oraz nagrobek
bł. Szymona z Lipnicy w świątyni Bernardynów w Krakowie (1662)

1416

. Tadeusz

Dobrowolski, zaliczając posąg bł. Stanisława Kazimierczyka w kościele Bożego Ciała a także
bł. Michała Giedrojcia w kościele św. Marka (z pocz. XVII w.) do „grupy bernardyńskiej”,
pisze, że jej cechą charakterystyczną są „leżące na wznak bardzo płaskie figury, przybrane
zazwyczaj w habity o spokojnych, równoległych, schematycznie traktowanych fałdach,
mających coś z prostego, rytmicznego ornamentu”1417. Cechy te niezupełnie odpowiadają
figurze bł. Stanisława, która jest wprawdzie leżąca i odziana w habit zakonny, jak przystało
na kanonika, ale ma zupełnie odmienną pozę.
Wydzielając wspomnianą grupę rzeźb, Tadeusz Dobrowolski nie wspomina w ogóle o
architekturze samych pomników, a właśnie oprawa architektoniczna i ornamentyka wydają
się w nich szczególnie istotna. Pomijając kwestie architektonicznej obudowy oraz
ornamentów, omówionych w dalszej części niniejszego artykułu, należy stwierdzić, że dla
omawianej rzeźby znacznie bliższe podobieństwo, niż hieratyczne figury „bernardyńskie”
wykazuje rzeźba innego świątobliwego męża, oczekującego w stuleciu XVII na wyniesienie
na ołtarze – Jana z Kęt. Jego kamienny nagrobek, wystawiony po przeniesieniu szczątków w
roku 1539 lub 1549, a przed 1553, był przyścienny, niszowy, flankowany kolumnami z leżącą
figurą zmarłego w pozie sansovinowskiej, o naturalistycznej polichromii. Ponad rzeźbą
1414

M. Karpowicz, Rzeźba około roku 1600-1630...
Piotr Krasny, Relikwiarz…, s. 126.
1416
T.Mańkowski, op. cit., s. 193-198.
1417
Tadeusz Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Kraków 1959, s. 404
1415
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znajdowało się kamienne wyobrażenie św. Anny. Nagrobek ten, (zachowany tylko we
fragmentach w Collegium Maius) istniał do końca XVII w gotyckim kościele św. Anny 1418.
Znany był on zapewne prepozytowi Marcinowi Kłoczyńskiemu, wyznaczonemu przez Rzym
jako komisarz w procesie beatyfikacyjnym Jana Kantego1419.
Warto jeszcze zwrócić uwagę, że plastyczne figury błogosławionych, leżące na ich
sarkofagach zapowiadać mogły srebrne relikwiarzowe trumny głównych polskich świętych
patronów, powstałe w 2 poł. XVII w., w tym najbardziej znany relikwiarz św. Wojciecha w
katedrze gnieźnieńskiej. Najstarszy tego typu relikwiarz, kryjący szczątki św. Jozafata
Kuncewicza powstał w latach 1645-1650. Zdaniem prof. Piotra Krasnego, jego formę
zainspirować mogły nagrobki polskich błogosławionych z 1 poł. XVII stulecia1420, a zatem
omówiona „grupa bernardyńska”. Na ideowy związek łączący Kazimierczyka z innymi
polskimi kandydatami na ołtarze, żyjącymi współcześnie (w XV w.), wskazuje XVII-wieczny
obraz „Felicis saeculi Cracoviae” umieszczony niegdyś przy mauzoleum bł. Stanisława, a
także, wspomniane już, pewne podobieństwa zarówno do „grupy bernardyńskiej”, jak i XVIwiecznego nagrobka Jana Kantego.
Z kolei wzorem dla sarkofagów relikwiarzowych z rzeźbą zmarłego na wieku mogły
być także jeszcze wcześniejsze dzieła sztuki funeralnej. W trakcie pogrzebu królowej Anny
Jagiellonki w roku 1596 ciało królowej spoczywało w trumnie, z figurą zmarłej ułożoną na
wieku1421. Było to zapewne nawiązanie do średniowiecznej tradycji wystawiania w czasie
pogrzebów monarszych tzw. „dwóch ciał króla” – śmiertelnego ukrytego w trumnie i nie
narażonego na rozkład leżącego posągu, uosabiającego nieśmiertelne dostojeństwo władzy
królewskiej. Symbolika ta, jak zauważa Piotr Krasny, doskonale nadawała się do
wykorzystania w kulcie świętych, cieszących się wieczną chwałą Kościoła, gdy ich doczesne
szczątki spoczywały w relikwiarzach1422.

1418

Andrzej Włodarek, Grób i nagrobek św. Jana Kantego w przestrzeni gotyckiego kościoła św. Anny [w:]
Studia z dziejów kościoła św. Anny w Krakowie, red. ks. Zdzisław Kliś i Tomasz Węcławowicz, Kraków 2009, s.
99-112.
1419
Janina Bieniarzówna, Kłoczyński (Klociński) Marcin [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XIII, WrocławWarszawa-Kraków 1967-1968, s. 54.
1420
Piotr Krasny, Relikwiarz św. Jozafata Kuncewicza w katedrze połockiej [w:] „Studia nad sztuką renesansu i
baroku”, t. IV, red. Jerzy Lileyko, Lublin 2000, s. 122-126.
1421
Joanna Eckhard, Rezmosło artystyczne – złotnictwo [w:] Dzieje Gniezna, red. J. Topolski, Warszawa 1965, s.
434.
1422
Piotr Krasny, Relikwiarz…, s. 127.
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funkcjonowaniem omawianego modelu rzeźbiarskiego w sztuce nagrobnej, to znaczy
wyobrażenia leżącej postaci zmarłego, trudno chyba zgodzić się z twierdzeniem Mariusza
Karpowicza, że „figura nagrobna błogosławionego Kazimierczyka, swym układem i wymową
ideową, odbiega od całej dotychczasowej sztuki sepulkralnej”1423. Moim zdaniem rzeźba ta
twórczo wpisuje się w tę długą i bogatą tradycję, będąc po prostu, opracowaną po
mistrzowsku, barokową redakcją dawnego modelu. Wśród sepulkralnej plastyki figuralnej 1
połowy XVII stulecia w Małopolsce, wskazać można podobne przykłady werystycznego
potraktowania figury zmarłej osoby, sprawiającej wrażenie, jakby miała za chwilę się
przebudzić1424.
Gest skrzyżowanych rąk na piersiach Kazimierczyka wyrażać może cześć oddawaną
Matce Najświętszej, której wizerunek umieszczony był powyżej, a której czcicielem był
błogosławiony1425. Gest ten pojawia się także w posągu nagrobnym Szymona z Lipnicy u
krakowskich Bernardynów. Motywem występującym w niektórych ze wspomnianej już
„grupy bernardyńskiej” nagrobków świątobliwych zakonników tego zakonu: św. Jana z Dukli
i bł. Rafała z Proszowic, a także omawianym tu dziele kazimierskim są natomiast książki
służące za wezgłowie wyrzeźbionej postaci1426, ukazane zresztą inaczej. We Lwowie i w
Warcie są one niemal płaskie jak wezgłowia, w Krakowie plastyczne, masywne, co wiąże się
z innym sposobem artystycznego potraktowania postaci, a zapewne także chęcią podkreślenia
ksiąg jako atrybutu Błogosławionego.
W centralnej części mauzoleum, nad figurą Błogosławionego znajduje się rzeźba
Matki Boskiej z Dzieciątkiem Na wybór popularnego w sztuce sepulkralnej motywu,
związanego ściśle z ideą wstawiennictwa Marii – tradycyjnej orędowniczki zmarłych1427,
wpływ mogła mieć także w tym przypadku legenda związana z życiem bł. Stanisława. Jak
zanotował Piotr Hiacynt Pruszcz w żywocie bł. Stanisława z Krakowa: „Czasu jednego na
modlitwie będąc, na twardej ziemi, która mu była łożem, trochę zasnął, w dniu Świętego
Stanisława w Piątek ukazała mu się Panna Najświętsza mająca Syneczka na ręce ze świętym
Stanisławem, z wielką rzeszą innych świętych, to mówiąc: Wesel się Synu Stanisławie z
1423

M. Karpowicz, Andrea i Antonio Castello…, s. 9.
Na przykład nagrobki Jadwigi Firlejowej w kościele Franciszkanów w Krośnie, Jana Gemmy w kościele
Franciszkanów w Krakowie, czy wspomniany już nagrobek bpa Andrzeja Lipskiego w katedrze na Wawelu.
1425
J. Dzik, op. cit., s. 83.
1426
T. Mańkowski, op. cit., il. 5-8.
1427
S. Mossakowski, s. 270.
1424
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nabożeństwa, które masz przeciw mnie, y Synowi mojemu także Patronowi twemu, co czynisz,
czyń mądrze zapłata cię z świętymi czeka w niebie”1428. Według Janiny Dzik i Mariusza
Karpowicza, cała alabastrowa grupa rzeźbiarska jest dziełem Sebastiana Sali, krakowskiego
rzeźbiarza, pochodzącego z Lugano, a zatem rodaka i krajana braci Castellich.1429
Opisana tradycyjna formuła nagrobka z postacią leżącą dotyczy typologii pomnika i
rzeźby osoby. Zupełnie jednak inaczej przedstawia się sprawa stylu architektury mauzoleum.
XVII wieczne nagrobki z leżącymi figurami przybierały już najczęściej formy barokowe –
aktualnie panujące1430. Tak też jest w przypadku mauzoleum Kazimierczyka. Wspomniana
już, renesansowa ornamentyka groteskowa i kasetony występują tylko w arkadzie obramienia.
Zasadnicza struktura architektoniczna nastawy nagrobka, oparta na schemacie bramy – łuku
tryumfalnego, ukształtowana jest już wyraźnie w sposób barokowy. Przesądza o tym bardzo
plastyczne potraktowanie architektury: występujące na przód kolumny, wydatne i wyłamujące
się belkowanie, przerwane, podwójne przyczółki, wreszcie postacie aniołków pomiędzy
oboma przyczółkami – o formach barokowych, charakterystycznych dla XVII stulecia.
Równie plastyczne i bardzo rzeźbiarsko traktowane dekoracje: maski i festony, znajdują swe
odpowiedniki w plastyce tego czasu1431.
Jak dotąd nie udało się znaleźć archiwaliów odnoszących się do powstania
mauzoleum, a tym samym jego autorstwa. Prof. Mariusz Karpowicz, na podstawie wnikliwej
analizy formalnej wiąże mauzoleum z braćmi Andrea i Antonim Castelli – rzeźbiarzami
włoskimi (pochodzącymi spod Lugano w kantonie Ticino) działającymi w Krakowie w latach
1627-1631, znanymi jako potwierdzeni źródłowo twórcy kaplicy książąt Zbaraskich przy
kościele Dominikanów i jej wystroju, zaliczanego do najwybitniejszych artystycznie kreacji
tego czasu w Krakowie. Zdaniem Karpowicza, dziełem samego Andrea jest projekt
architektury nagrobka, oraz jego najlepsze rzeźby, w tym postać błogosławionego,
wskazująca na jego dłuto charakterystycznym sposobem kształtowania fizjonomii twarzy oraz
innych szczegółów, dającymi się zaobserwować w figurach książąt Zbaraskich oraz bpa
Lipskiego, uznanego także za pracę Andrea. Pozostałe, słabsze figury alegoryczne uważa za
dzieła warsztatowe. W architektonicznej kompozycji nagrobka widzi nawiązanie do schematu
1428

Piotr Hiacynt Pruszcz, Forteca Monarchów y całego Królestwa Polskiego Duchowna z żywotami Świętych
tak już Kanonizowanych y Beatyfikowanych jako też świątobliwie żyjących Patronów Polski.., Kraków 1737, s.
188.
1429
J. Dzik, op. cit., s. 76-77; M. Karpowicz, Andrea i Antonio Castello…, s. 9.
1430
M. Karpowicz, Rzeźba około roku 1600-1630…, s. 63-65.
1431
M. Karpowicz, Andrea i Antonio Castello…, s. 11-12.
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łuku tryumfalnego w wersji Arco dei Gavi w Weronie oraz jego pochodnych,
rozpowszechnione już w tym czasie w Polsce w snycerce ołtarzowej. Dla rzeźb
ornamentalnych, uczony warszawski znalazł niemal identyczne odpowiedniki w Krakowie
(motyw głów kobiecych w nagrobku bpa Lipskiego) oraz portalu katedry mediolańskiej
(maski lwów i festony owocowe), potwierdzonym archiwalnie, późniejszym dziele A.
Castellego z 1635 r.1432
Analizując XVII-wieczną formę nagrobka bł. Stanisława należy pamiętać, że jego
kamienna struktura, obecnie monochromatyczna w naturalnej barwie materiału, pierwotnie
była polichromowana, co dodatkowo potęgowało efekt bogactwa i okazałości. Malowane
barwy architektury: kolumn, cokołów mogły imitować szlachetniejszy materiał, zapewne
marmur, tak jak to miało często miejsce w czasie powstania mauzoleum1433, czy w ogóle w
epoce baroku.
W XVIII stuleciu nagrobek bł. Stanisława przeobrażono w duchu późnego baroku.
Dokonano wówczas istotnej zmiany ideowo-formalnej wyglądu mauzoleum. Leżącą figurę
wyobrażającą

świątobliwego

męża

zastąpiono

drewnianą,

posrebrzoną

trumną

–

relikwiarzem, zwieńczoną figurkami puttów. XVII-wieczną architekturę zachowano, ale
przyozdobiono, a jednocześnie częściowo zasłonięto, potężną kotarą, wykonaną z drewna.
Tworzyła ona nad trumną i tondem Matki Boskiej baldachim zwieńczony wielką koroną, z
wyobrażeniem, otoczonej postaciami aniołków, Eucharystii, której tak wielkim czcicielem był
Stanisław Kazimierczyk. W ten tradycyjny sposób „sarmacki nagrobek” kandydata na ołtarze,
przeobrażono w okazałą, reprezentacyjną konfesję będącą zwykle ołtarzem – grobem osoby
świętej. Zgodnie z XVIII-wieczną praktyką stosowaną w Rzeczypospolitej miejsce spoczynku
szczątków Kazimierczyka wyposażono w elementy nieodzowne w tego typu strukturach:
wizerunek świętej postaci (pozwalający na konkretyzację zmarłego przed wiekami męża, a w
ten sposób jego wizualne przybliżenie1434; baldachim – od czasów średniowiecza przystający
pochówkom szczególnie czczonych osób1435, tutaj w postaci, modnej wówczas, draperii;
wreszcie relikwiarza-sarkofagu – w kształcie srebrnej trumny, od XVII stulecia niezwykle
popularnej w ołtarzach-konfesjach czołowych polskich świętych1436. Analiza porównawcza
1432

M. Karpowicz, Andrea i Antonio Castello…, s. 812.
Piotr Stępień, Barokowe bramy katedry – próba odtworzenia pierwotnego wyglądu [w:] Katedra krakowska
w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.), red. Dariusz Nowacki, Kraków 1999, s. 49-53.
1434
R. Mączyński, op. cit., s. 134-137, 145, 146.
1435
Ibidem, s. 206.
1436
Ibidem, s. 264-265.
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późnobarokowych form dodanych do mauzoleum, pozwala wiązać je z twórczością
Wojciecha Rojowskiego, który w latach 50. XVIII w. działał przy realizacji wyposażenia
kościoła Bożego Ciała. Motyw baldachimu ujętego koroną i podtrzymywanego przez anioły
był często wykorzystywany w ówczesnych retabulach ołtarzowych i nagrobkach, szczególnie
na Morawach, gdzie zaszczepiony został przez wiedeńskiego rzeźbiarza Georga Rafaela
Donnera

i

Rojowskiego

kontynuowany
1437

przez

jego

naśladowców,

między

innymi

Wojciecha

.

Według dotychczasowej literatury, zachowanymi do dziś, XVIII-wiecznymi
elementami mauzoleum jest trumna błogosławionego, zdobiona ornamentem rocaillowym,
podtrzymywana przez złocone anioły. Motyw sarkofagu-trumny, podtrzymywanej przez
anioły był rozwiązaniem często stosowanym w barokowych konfesjach, nie tylko polskich. Z
tych ostatnich wymienić można srebrny sarkofag-relikwiarz św. Stanisława w katedrze
wawelskiej czy nagrobek św. Jacka u krakowskich dominikanów. Rycina z widokiem
mauzoleum Kazimierczyka z 1882 ukazuje jednak inny wygląd trumny1438. Spoczywa ona
bezpośrednio na mensie, nie ma ornamentów rokokowych, zaś na jej wieku znajduje się
owalny portret, podtrzymywany przez dwa aniołki – motyw popularny w sztuce sepulkralnej
XVIII w. Trudno przypuszczać, aby tak drobiazgowy rysunek, wiernie oddający wszystkie
zachowane do dziś szczegóły mauzoleum, w tej części byłby przekłamaniem. Obecna postać
grobu błogosławionego Stanisława Kazimierczyka jest efektem prac restauratorskich z roku
1894. Prowadzili je Stanisław Wójcik oraz złotnik Filip Woźniak. Usunięto wówczas
późnobarokową kotarę ze zwieńczeniem i aniołkami, wprowadzono natomiast parę
drewnianych cherubinów, przeniesionych z tabernakulum ołtarza głównego1439. W ten sposób
zmieniono ideowo-formalny wygląd mauzoleum, tworząc pewnego rodzaju kompilację
stylową z użyciem oryginalnych elementów, nie należących pierwotnie do mauzoleum.
Likwidując kotarowy baldachim z symbolami Eucharystii, adorowanej przez anioły,
odsłonięto pierwotną, XVII wieczną strukturę nastawy i zwieńczenia nagrobka. Jednocześnie,
nawiązując zapewne do barokowego, wawelskiego sarkofagu św. Stanisława biskupa,
ustawiono XVIII-wieczną, rokokową trumnę Kazimierczyka na XVIII-wiecznych rzeźbach
cherubinów, które pierwotnie stały zapewne po bokach tabernakulum ołtarza głównego,
adorując swymi pozami i układem Eucharystię. Po przeniesieniu do mauzoleum, rzeźby te
1437

Za podzielenie się powyższymi spostrzeżeniami i zwrócenie uwagi na twórczość obu tych rzeźbiarzy w
kontekście omawianego dzieła serdecznie dziękuję mojej Żonie – dr Annie Dettloff.
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próbowano dostosować do nowej funkcji „podtrzymywania” trumny, ale ich gesty nie do
końca odpowiadają tej nowej sytuacji. Styl drewnianych i w całości złoconych rzeźb
cherubinów odpowiada stylowi dwóch aniołków do dziś zdobiących tabernakulum w ołtarzu
głównym. Z pewnością stanowią one jednolity zespół wykonany przez jednego twórcę1440,
którego identyfikować można z anonimowym współpracownikiem1441 Antoniego Gegenbaura
– jednego z najlepszych rzeźbiarzy działających w 3 ćw. XVIII wieku w Krakowie, czynnego
także przy wystroju kościoła Bożego Ciała1442.
Reasumując rozważania na temat stylu mauzoleum bł. Stanisława Kazimierczyka,
stwierdzić można, że jest ono dziełem o formach barokowych, dość monumentalnych i
przemyślanych artystycznie. Elementy renesansowe występują tylko w arkadzie obramienia, a
inne motywy, o ile nawet mają renesansową lub starszą genezę, to stosowane były
powszechnie w sztuce baroku. Kompozycja relikwiarza, kryjącego szczątki błogosławionego
w obecnej postaci jest „neobarokową kompilacją” z użyciem autentycznych elementów:
rokokowej trumny oraz późnobarokowych figur cherubinów, zestawionych w roku 1894.
Mauzoleum bł. Stanisława Kazimierczyka jest dziełem sztuki niezwykle interesującym
zarówno stylistycznie, jak i ideowo. Wpisuje się ono w nowożytną tradycję sztuki
kommemoratywnej, wykazując pewne cechy indywidualne. Formy upamiętnienia miejsca
złożenia doczesnych szczątków tego świątobliwego męża (Błogosławionego, a niebawem
Świętego) są świadectwem rosnącego kultu oraz starań o wyniesienie go na ołtarze. Jeszcze
wiele lat przed uczynieniem tego oficjalnie przez Kościół, dokonano tego „fizycznie” w
świątyni kanoników regularnych na Kazimierzu. Najpierw przenosząc ciało do okazałego
nagrobka, jakiego nie mógł się powstydzić żaden ówczesny możnowładca, potem w ołtarzu –
konfesji na miarę świętego.
Streszczenie
Mauzoleum czyli ołtarz relikwii błogosławionego Stanisława Kazimierczyka w
kościele Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie zostało wzniesione po roku 1622 a przed
rokiem 1632 z inicjatywy ówczesnego prepozyta klasztoru kanoników regularnych
laterańskich Marcina Kłoczyńskiego. Jego budowę w pierwotnej formie należy łaczyć z
braćmi Andrea i Antonio kastelli, rzaźbiarzami włoskimi z okolic Lugano, którzy działali w
Krakowie w latach 1627-1631. Alabastrowe rzeźby w nastawie przypisać należy
Sebastianowi Sali. W XVIII wieku ołtarz przerobiono, a trudził się wokół tego
1440
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najprawdopodobniej Wojciech Rojowski. Obecny wygląd ołtarza jest owocem prac
przeprowadzonych w 1894 roku. Mauzoleum jest dziełem sztuki niezwykle interesującym
zarówno stylistycznie, jak i ideowo. Wpisuje się ono w nowożytną tradycję sztuki
kommemoratywnej, wykazując pewne cechy indywidualne. Formy upamiętnienia miejsca
złożenia doczesnych szczątków tego świątobliwego męża (Błogosławionego, a niebawem
Świętego) są świadectwem rosnącego kultu oraz starań o wyniesienie go na ołtarze. Jeszcze
wiele lat przed uczynieniem tego oficjalnie i liturgicznie przez Kościół, dokonano tego
„fizycznie” w świątyni kanoników regularnych na Kazimierzu. Najpierw przenosząc ciało do
okazałego nagrobka, jakiego nie mógł się powstydzić żaden ówczesny możnowładca, potem
w ołtarzu – konfesji na miarę świętego.
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Ks. Maciej Siepietowski CRL

MATERIAŁY DRUKOWANE DO ŻYCIA I KULTU BŁOGOSŁAWIONEGO STANISŁAWA
KAZIMIERCZYKA PRZECHOWYWANE W ARCHIWUM HISTORYCZNTM KURII
GENERALNEJ ZAKONU W RZYMIE

Moim zadaniem jest przedstawienie materiałów drukowanych, które dotyczą
błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, a znajdują się w archiwum historycznym Kurii
Generalnej Zakonu w Rzymie. Materiały drukowane o błogosławionym, które znalazłem
można podzielić na dwie grupy.
Pierwsza grupa, to książki które bezpośrednio nie dotyczą samej osoby błogosławionego
Stanisława, ale wzmiankują o istnieniu błogosławionego Kazimierczyka. Najczęściej są to
książki poświęcone histori Kongregacji Laterańskiej, lub jak za chwilę zobaczymy, katalog
współczesnych autorowi zakonów. Do pierwszej grupy zaliczyłem:
•

Canonicorum Regularium Sodalitates,

•

Les Chanoines Réguliers de Saint Augustin,

•

Breve cenno intorno ai Canonici Regolari,

•

Acta Sanctorum – z życiorysu Michała Giedroyć,

•

Historiae generalis et specialis de Ordine Canonicorum Regularium S. Augustini,

•

Catalogo degli Ordini Religiosi della Chiesa Militante,

•

Figures des differents habits des Chanoines Reguliers en ce siecle,

•

Generalis totius Sacri Ordinis Clericorum Canonic. Historia tripartita,

Drugą grupę materiałów stanowią teksty dotyczące bezpośrednio błogosławionego
Stanisława Kazimierczyka. Materiały te są w całości lub częściowo dedykowane osobie
naszego błogosławionego. Tutaj zaliczyłem:
•

Zakon Kanoników Regularnych Św. Augustyna,

•

Stanislao, detto Kazimierczyk, Bibliotheca Sanctorum,

•

Przed beatyfikacją Stanisława Kazimierczyka,

•

Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk. Klejnot, chwała i nadzieja,

•

Acta Sanctorum – bł. Stanisław Polski,
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•

Sacri etApostolici Ordinis Canonicorum Regularium S. Augustini,

Materiały w Kurii Generalnej dotyczące błogosławionego Kazimierczyka są nieliczne.
Powodem tego jest mała znajomość naszego błogosławionego w świecie, nie mniej w kilku
książkach historycznych, gdy mówi się o klasztorze Bożego Ciała lub Kongregacji
Krakowskiej zawsze wspomina się o błogosławionym Stanisławie Kazimierczyku. Świadczy
to o tym, że osoba naszego błogosławionego była ściśle powiązana z historią Krakowa.
Pragnę teraz Państwu przedstawić po kolei, pozycje, które udało mi się odnaleźć
w archiwum naszej Kurii Generalnej w Rzymie. Postanowiłem przedstawić je w kolejności od
pozycji najmłodszej, tak aby dotrzeć do najstarszej wzmianki o Kazimierczyku znajdującej
się
w naszym archiwum. Przedstawiam również wybrane fragmenty tekstów
oryginalnych w których jest mowa o Kazimierczyku:

1. Zbigniew Jakubowski KRL, Zakon Kanoników Regularnych Św. Augustyna w
Polsce. Szkic historyczno – biograficzny, Rzym 1973.
a) str. 16 – Wybitne postacie klasztoru krakowskiego:
Stanisław Kazimierczyk, zwany błogosławionym, ur. w Kazimierzu pod
Krakowem 27.IX.1433. W roku 1456 wstąpił do kanoników regularnych
przy kościele Bożego Ciała. Był absolwentem Akademii Krakowskiej...

2. Romuald Gustaw, Stanislao, detto Kazimierczyk, Beato, w: „Bibliotheca
Sanctorum”, Roma 1968
a) strony 1367-1369:
La tradizione ci narra infine dei vincoli di amicizia che avevano legato S.
ad alcuni tra i suoi grandi contemporanei vissuti a quel tempo a
Cracovia e a Kazimierz: s. Giovanni Canzio, professore all’Università
Jaghiellonica; il b. Isaia Boner, agostiniano; il b. Simeone di Lipnica,
bernardino; il b. Michal Gedroyc, canonico regolare lateranense; ed
il missionario b. Swietoslaw. Per questa loro presenza a Cracovia e per il
benefico influsso che essi esercitarono sulla vita religiosa in Polonia, tale
periodo venne definito più tardi dagli storici polacchi come: felix
saeculum Cracoviæ.
(Tradycja w końcu nam opowiada o łańcuchu przyjaźni jakim byli
połączeni Święci z innymi wilkimi sobie współczesnymi w Krakowie i w
Kazimierzu: Św. Jan Kanty, profesor Uniwersytetu Jagielońskiego, bł.
Izajasz Boner, augustynianin, bł. Symeon z Lipnicy, bernardyn, bł. Michał
Giedroyć, kanonik regularny laterański, i misjonarz bł. Świętosław.
Poprzez ich obecność w Krakowie, i ich korzystny wpływ wywierany na
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życiu zakonnym w Polsce, ten okres zostanie później nazwany przez
historyków polskich jako: „szczęśliwy wiek Krakowa”).
3. Canonicorum Regularium Sodalitates, Vorau 1954
a) str. 206 – Elenchus Sanctorum et Beatorum Ordinis Canonici:
4 Maius – B. Stanislaus Soltys (+1489), Can. Reg. Cracoviensis.

4. Alois Van Ette, Les Chanoines Réguliers de Saint Augustin, 1953.
a) str. 71:
Parmi les religieux de Cracovie, mérite une mention spéciale le
Bienheureux Stanislas Soltys, mort en odeur de sainteté en 1489.
(Wśród zakonników z Krakowa, na specjalną uwagę zasługuje
błogosławiony Stanisław Sołtys, zmarły w opini świętości w 1489).
5. Przed beatyfikacją Stanisława Kazimierczyka, Wiersz Stanisława Wieniawy z
dodatkiem krótkiego życiorysu Sługi Bożego oraz litanii i hymnów ku jego czci,
Kraków 1904.
a) str. 14 – Wiersz Stanisława Wieniawy:
Niechże nasz naród skarb swój dobywa,
Na jaw go ziomkom wszystkim pokaże,
Że Polska nasza jeszcze szczęśliwa,
Zdobiąc szczątkami synów ołtarze!
Mieszczce Kazimierskiej nazwiskiem Czarna,
Stanisław tak rzekł w ciężkiej chorobie:
,,Czego tu leżysz, bądź Bogu wierna,
Zdrowie uzyskasz przy moim grobie!"
I odzyskała zdrowie matrona,
Gdy się do grobu zanieść kazała,
Odtąd Stanisław chorych obrona,
W strapieniach różnych ucieczka stała!
6. Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk. Klejnot, chwała i nadzieja, Kraków 1889.
a) strony 30-31 – Stanisław Kazimierczyk !:
W roku 1635 ks. Marcin Kloczyński przełożony kolegium [...] w assystencyi
duchowieństwa i narodu szczątki błog. Stanisława wyjąwszy z sarkofagu
dawnego – na to nowe przeniósł miejsce, – umieściwszy je w trumience
modrzewiowej, którą włożono w trumnę cynową, przyczem się okazało, że
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rozmaryn, który był 146 lat w trumnie zamkniętej, nic na kolorze, zapachu i
świeżości nie stracił, - a kości święte, przedziwną wonią napełniły całą
świątynię.
7. Breve cenno intorno ai Canonici Regolari, Bologna 1869.
a) str. 5:
...e quella del SS.mo Sacramento fondata da Re Ladislao presso
Cracovia nel 1402. Questa esiste tuttora, amministrando molte
Parrocchie; e benché presso alle altre tutte si possa dire ultima di
fondazione, diede però alla Chiesa molti grandi e santi uomini, dei
quali uno fu il Beato Stanislao, la cui vita e morte si videro
illustrate da un gran numero di miracoli...
(... i
to Najświętszego Sakramentu ufundowane przez króla
Władysława w Krakowie w 1402. To jeszcze istnieje, administrując
liczne parafie; chiciaż obok wszystkich innych można powiedzieć
ostatnie z fundacji, wydaje Kościołowi wielu wielkich i świetych
ludzi, z których jednym był Błogosławiony Stanisław, którego życie
i śmierć zostały zilustrowane wielką iloscią cudów... )
8. Acta Sanctorum, Maii, Collecta, digesta, illustrata a Godefrido Henschenio et
Daniele Papebrochio e Societate Iesu, Tomus I, quo priores IV dies & vita S. Pii
V, Parisis & Romae, apud Victorem Palme, 1866.
a) str. 558 – z życiorysu Michała Giedrojć:
Ceteri post Matthiam scriptores incunctanter Beatum appellant, imprimis ii
qui aliorum Beatorum ipsi familiarium Vitam scripsere, videlicet Martinus
Baronius in vita B. Stanislai Casimiritani, cui quatuor mortuorum
resuscitator percelebris appellatur;
(Inni pisarze po Macieju bez wahania nazywają go błogosławionym,
pierwsi ze wszystkich byli ci, którzy spisywali życiorysy innych
błogosławionych jemu bliskich, to jest Marcin Baroniusz w życiorysie
błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, gdzie nazywa go w sposób
bardzo uroczysty tym, który przywrócił do życia 4 martwych).
b) str. 567 B – z życiorysu Michała Giedrojć:
in alia Parochiali Casimiriensi, sepultura variis structuris et picturis
conspicua, B. Stanislaum Casimirium Ordinis Canonicorum Regularium S.
Augustini continens, in summa devotione et veneratione habetur...
(W innym kościele parafialnym Kazimierza istnieje cenny grób ze względu
na swoją strukturę i obrazy, zawiera on błogosławionego Stanisława
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Kazimierczyka z zakonu Kanoników Św. Augustyna, który jest czczony z
wielką pobożnością).
c) str. 568 E – z życiorysu Michała Giedrojć:
...Beati Joannes Cantius, Simon Lipnicius, Stanislaus Casimirius, in sola
Cracovia...
(...Błogosławieni Jan z Kęt, Szymon z Lipnicy, Stanisław Kazimierczyk
znani byli tylko w Krakowie..).
d) str. 26* - z życiorysu błogosławionego Stanisława Polaka:
Inter haec fuit Vita, gesta, et miracula B. Stanislai Poloni, Canonici
Regularis Lateranensis Ordinis S. Augustini...
(Między tymi dokumentami jest życiorys, dzieła, i cuda błogosławionego
Stanisława, Polaka, Kanonika Regularnego Laterańskiego z Zakonu Św.
Augustyna).
e) str. 26* B - z życiorysu błogosławionego Stanisława Polaka:
Intra primum annum ab obitu B. Stanislai patrata fuerunt plurima
miracula, ex quibus Canonici Regulares Casimirienses collegerunt et
scripto reliquerunt centum septuaginta sex, quae dictus Fridericus Szembek
curavit describi ex archivo ejusdem monasterii...
(W ciągu pierwszego roku od śmierci błogosławionego Stanisława
wydarzyły się liczne cuda, które Kanonicy Regularni Kazimierscy zebrali,
zostawiając na piśmie 176 cudów. Wcześniej przytoczony Fryderyk
Szembek utrzymuje że zostały one spisane w archiwum powyższego
klasztoru).
f) str. 26* F - z życiorysu błogosławionego Stanisława Polaka:
Beatus Stanislaus Polonus, originem suam duxit Casimiriae, quae est
contigua Cracoviae civitas....
(Błogosławiony Stanisław Polak urodził się w Kazimierzu, w mieście obok
mista Krakowa...)
9. Joannis Antonii Zunggo, Historiae generalis et specialis de Ordine Canonicorum
Regularium S. Augustini, Ratisponae 1742.
a) strony 803-804 – Casimiriensis SS. Corporis Abbatia:
Caeterum in hoc Coenobio venerandae memoriae vixerat B. Stanislaus,
multis clarus prodigiis...
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(W tym klasztorze czcząc jego pamięć, żył błogosławiony Stanisław,
sławny przez wyraźne znaki cudowne).

10. Joannes De Nigra Valle, Sacri & Apostolici Ordinis Canonicorum Regularium S.
Augustini, 1707.
a) str. 84 – De Congregatione Cracovien. Canonicor. Reg. Lat.:
...Noster vero B. Stanislaus Casimiritanus, sancta morte honorabile, &
caelesti visione celebre magis effecit.
(...Nasz błogosławiony Stanisław Kazimierczyk miał godną świętą śmierć i
jeszcze bardziej uczcił mając niebieskie objawienie).
b) str. 85 – De Congregatione Cracovien. Canonicor. Reg. Lat.:
In hoc quoq, felicissimus fuit dictus Praesul, quod multorum Sanctorum &
magnorum Virorum Pater extiterit, qui se suaq, voventes Divino famulatui,
ipsius praelationi submiserunt, ut B. Stanislaus Casimiritanus, & alij, de
quibus in Patrum catalogo habetur.
(Przytoczony powyżej Patron, który był Ojcem wielu świętych i wielkich
ludzi: jak błogosławiony Stanisław Kazimierczyk, i inni o których jest
mowa w spisie Ojców).
c) str. 99 – De Congregatione Cracovien. Canonicor. Reg. Lat.:
...est talis: venerat hic Dominus Cracoviam quaerens medelam oculo
sinistro, infirmo, qui ex nativa fibi fede ita elapsus est, ut illum fascia ligare
necessum fuerit. Prima nocte Cracoviae antequam daret opem inutili
membro somniavit se vidisse B. Stanislaum Casimiritanum in habitu suae
Religionis, haec vel similia dicentem sibi per somnium: si vis salus esse
surge & visita sepulchrum meum, & ibi invenies perfectiorem medelam,
quam tibi Medici dare non possunt.
(Ten szlachcic przybł do Krakowa, aby poszukać ulgi dla swojego lewego
oka, chorego, które wyszło na zewnątrz w ten spsób, że trzeba było
przewiązać je. Pierwszej nocy w Krakowie, zanim interweniował na
zbędnym organie, we śnie widział błogosławionego Stanisława
Kazimierczyka w habicie swojego zakonu i który mówił we śnie
następujące słowa: Jeśli pragniesz wyzdrowieć, wstań i odwiedź mój grób.
Tam znajdziesz ulgę najdoskonalszą, której medycy dać ci nie mogą).
d) str. 104 – De Congregatione Cracovien. Canonicor. Reg. Lat.:
B. Stanislaus Polonus originem suam duxit ex Casimiria quae est contigua
Cracoviae Civitas...

349

(Błogosławiony Stanisław Polak pochodził z Kazimierza, który jest mistem
blisko Krakowa).
e) str. 105 – De Congregatione Cracovien. Canonicor. Reg. Lat.:
Beatus hic Stanislaus Noster supra reliquarum virtutum cumulum, mira
insuper solertia ac vigilantia...
(Nasz błogosławiony Stanisław ponad wszystkimi innymi cnotami był
ponad to obdarzony zapałem i czujnością).
f) str. 106 – De Congregatione Cracovien. Canonicor. Reg. Lat.:
Hoc conclusa latent Divi Patris ossa sepulchro
Stanislai, hac Casimiria de gente creati
Cujus erunt meriti, miranda aeterna trophaea.
(W tym grobie znajdują się kości
błogosławionego Ojca Stanisława, zrodzonego z ludu Kazimierza
który ma wielkie zasługi i zdumiewające wieczne trofea).
g) str. 107 – De Congregatione Cracovien. Canonicor. Reg. Lat.:
Vivum recte vivendi exemplar Beatum Stanislaum Casimiritanum secuti
sunt in vita & sancta morte Venerabiles Ioannes Leoblin, & Nicolaus
Biecz,...
(Dostojni Jan Leoblin i Mikołaj Biecz naśladowali żywy przykład życia
błogosławionego Stanisława Kazimierczyka).
11. Filippo Bonanni, Catalogo degli Ordini Religiosi della Chiesa Militante, Roma
1706.
a) numer XXI – Canonici Regolari di Polonia:
Oltre queste è l’Abbadia fondata dal Rè Ladislao secondo l’anno 1402
sotto il Titolo del SS. Sacramento. Questa ha prodotti molti grandi
Personaggi come il B. Stanislao illustre per i miracoli...
(Ponad te jest Opactwo ufundowane przez króla Władysława zgodnie z
rokiem 1402 pod wezwaniem Najświętszego Sakramentu. Ta wydała
bardzo wielkie osobistości jak błogosławiony Stanisław słynny dzięki
cudom... )

12. P.C. Du Molinet, Figures des differents habits des Chanoines Reguliers en ce siecle,
Paris 1666.
a) str. 104 – Chanoine Regulier en Pologne:
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Ce Monastere a produit plusieurs grands & saints Personnages, comme le
Bien-heureux Stanislas, dont la vie & la mort ont esté illustrées de
plusieurs miracles.
(Ten klasztor wydał licznych i wielkich świętych osobistości, jak
błogosławiony Stanisław, którego życie i śmierć zostały zilustrowane
licznymi cudami).

13. Gabriele Pennotto, Generalis totius Sacri Ordinis Clericorum Canonic. Historia
tripartita, Romæ 1624.
a) str. 407 – De Monasterijs Canonicorum existentibus in Prouincijs
Morauiae, & Silesiae, necnon in Regnis Poloniae, Suetiae, & Noruegiae:
Extat eius vita descripta idiomate Polonico ad finem libelli vitae beati
Stanislai canonici regularis, ex monasterio Corporis Christi Casimiriae:
eam paucis ab hinc annis in latinum vertit Martinus Baronius, quae
impressa est Cracouiæ anno 1610.
(Istnieje życiorys jego życia w jezyku polskim, na końcu książki o życiu
błogosławionego Stanisława, Kanonika Regularnego, z klasztoru Bożego
Ciała w Kazimierzu. Ten życiorys kilka lat później na łącinę przełożył
Marcin Baroniusz. Został wydrukowany w Krakowie w 1610).
b) str. 408 – De Monasterijs Canonicorum existentibus in Prouincijs
Morauiae, & Silesiae, necnon in Regnis Poloniae, Suetiae, & Noruegiae:
Flourit in hoc monasterio beatus Stanislaus dicti loci canonicus, &
Subprior, cuius sanctitatem declarauerunt miracula, quae post illius
mortem, quae contigit an. 1489...
(Rozkwita w tym klasztorze błogosławiony Stanisław, kanonik i podprzeor
tego miejsca, którego świętość oznajmiają cuda, spełniające się po jego
śmierci w 1489...).

Podsumowując, powiedzieć trzeba, że w Archiwum Historycznym Kurii Generalnej
Zakonu w Rzymie nie ma zbyt wielu pozycji drukowanych związanych z postacią Stanisława
Kazimierczyka. W sumie jest ich trzynaście, a najstarsza z nich wyszła z drukarni w 1624
roku. W każdej z tych pozycji osoba Stanisława Kazimierczyka zawsze jest poprzedzona
tytułem „błogosławiony”, pomimo że oficjalnie jego kult został zatwierdzony dopiero przez
papieża Jana Pawła II w 1993 roku w Rzymie. Nazywanie Kazimierczyka błogosławionym
dowodzi, że od wieków jego osoba była czczona w kościele krakowskim. Jego fama signorum
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oraz fama sanctitatis nie podlegają dyskusji. Był i jest najważniejszą postacią klasztoru
Bożego Ciała w Krakowie, o czym świadczą powyższe zapisy.
Streszczenie
W artykule zestawiono i omówiono materiały drukowane, które pośrednio albo
bezpośrednio zajmują się postacią błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, a
przechowywane są w archiwum historycznym Kurii Generalnej Zakonu w Rzymie. W sumie
jest to trzynaście pozycji, z których najstarsza ukazała się w 1624 roku. Napisano je w języku
łacińskim, włoskim, francuskim i polskim. W każdej z tych pozycji imię Stanisława
poprzedzone jest tytułem „błogoslawiony”, chociaz jego oficjalna beatyfikacja miała miejsce
dopiero w 1993 roku. Dowodzi to, że Stanisław Kazimierczyk był i jest najważniejszą
postacią klasztoru Bożego Ciała kanoników regularnych laterańskich w Krakowie.
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Ks. Jarosław Klimczyk CRL

AKTUALNOŚĆ
IDEAŁU
ŚWIĘTOŚCI
BŁOGOSŁAWIONEGO
STANISŁAWA
KAZIMIERCZYKA CZYLI PO CO CZŁOWIEKOWI XXI WIEKU KANONIZACJA
ŚREDNIOWIECZNEGO KAPŁANA I ZAKONNIKA?

Święci się nie starzeją, są ludźmi jutra
Zagadnienie aktualności ideału świętości bł. Stanisława Kazimierczyka można
wyrazić pytaniem stawianym przed kanonizacją przez teologów, historyków i dziennikarzy:
Po co człowiekowi XXI wieku kanonizacja średniowiecznego kapłana? W pytaniu zawarta jest
pewna obawa o to, czy duchowość Kazimierczyka nie przestarzała się, czy styl życia
Błogosławionego nie powinien iść do lamusa. Z pomocą odpowiadającym przychodzi Jan
Paweł II, który w czasie pielgrzymki do Lisieux 2 czerwca 1980 roku powiedział: Niech mi
jednak wolno będzie zauważyć, że święci właściwie się nie starzeją i nie „przedawniają”.
Stale pozostają świadkami młodości Kościoła. Nigdy nie stają się tylko postaciami z
przeszłości, ludźmi jakiegoś „wczoraj”. Wręcz przeciwnie: zawsze są ludźmi „jutra”, ludźmi
ewangelicznej przyszłości człowieka i Kościoła, świadkami „świata przyszłego”1443. Te słowa
papieża powiedziane przy relikwiach św. Teresy z Lisieux mogą się stać proroctwem
dotyczącym losów bł. Stanisława. Najwyraźniej ta przyszłość, o której mówił papież, dla
Kazimierczyka staje się właśnie teraźniejszością. Być może to właśnie na początku XXI
wieku najbardziej jest potrzebna człowiekowi kanonizacja średniowiecznego kapłana z
krakowskiego Kazimierza.

Nowoczesny człowiek
Nowoczesny człowiek to istota żyjąca w epoce naukowo – technicznej. Postęp
techniczny umożliwia człowiekowi władanie nad światem lub daje wrażenie posiadania tej
władzy. Niestety równocześnie homo sapiens XXI wieku mając kontrolę i kontakt ze
światem zewnętrznym, nawet z odległym kosmosem, traci kontakt i kontrolę nad sobą, nad
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353

własnym wnętrzem. Wybitny psychoanalityk Valerio Albisetii napisał: Człowiek czuje się
dziś silny, ponieważ panuje – albo sądzi, że panuje – nad rzeczami świata. Czerpie znaczenie
z tego, co posiada, co robi. Lecz jego wnętrze od dawna przenika subtelny i niewidoczny
niepokój – poczucie, że nic nie ma wartości, nawet on sam1444. W epokę człowieka
technicznego i przeżywającego brak poczucia wartości czegokolwiek wchodzi poprzez
kanonizację średniowieczny kapłan. Czy wnosi on coś do tego świata, czy przychodzi z
pustymi rękoma?

Święty z księgą
Kazimierczyk przynosi technicznemu człowiekowi księgę. Kanonicy regularni od
czasów średniowiecza nazywani są ludźmi księgi, albo pożeraczami ksiąg1445. Na wielu
obrazach bł. Stanisław przedstawiany jest z woluminem w dłoni. Kościelna rzeźba
przedstawia spoczywającego Kazimierczyka nie na poduszkach, lecz na trzech księgach. W
1489 roku ciężko choremu bratu Mikołajowi z klasztoru Bożego Ciała objawia się bł.
Stanisław Kazimierczyk w czerwonej kapie z piękną książeczką w ręku1446. Z jakimi księgami
ks. Stanisław jest na obrazach oraz z jaką książeczką objawił się bratu Mikołajowi? Na to
jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Jednak znając styl życia kanoników regularnych w XV
wieku, z którego Kazimierczyk czerpał program na życie i ten program tworzył, można
wysuwać dziś bardzo prawdopodobne hipotezy, o jakich to księgach chce dziś przypomnieć
nam Błogosławiony.
Przede wszystkim trzeba zauważyć, że dla Kanoników Regularnych książka była
świętością. Przepisywanie ksiąg traktowano jako chwalebny rodzaj służby Bożej, modlitwę,
skuteczny rodzaj apostolatu, zbawienną pracę formacyjną, nieocenioną przysługę na rzecz
dobra wspólnego zakonu. Kanonicy żyli nauczaniem Kasjodora, który twierdził, że praca
pisarza i kopisty należy do najgodniejszych, gdyż przyczynia się do rozszerzenia w świecie
światłości Chrystusa i sprawiedliwości Królestwa Bożego, pomniejsza zaś panowanie szatana
i ciemności jego uczynków1447. Książkę traktowano jako sprzymierzeńca, przyjaciela, cichego
nauczyciela.
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V. Albisetii, Trening autogeniczny, Kielce 2005, s. 10.
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A zatem niezwykle ważnym przesłaniem Kazimierczyka z odległego średniowiecza do
współczesności jest prawda, że bez lektury, bez czytania, bez książki, bez wiedzy rozwój
duchowy i psychiczny człowieka jest bardzo utrudniony. Tę prawdę Kazimierczyk poznawał
niejeden raz z najważniejszych dokumentów zakonu. Była ona zawarta w konstytucjach:
Napomina się zaś kanoników tego konwentu, aby czytaniu ksiąg świętych poważnie się
oddawali albowiem jest to bardzo pożyteczne nie tylko dla osobistego postępu duchowego i
kierowania własnym sumieniem, lecz także nauczaniem innych, o których dusze troska na nas
spoczywa”1448. Czy można jednak odkryć jakie książki były istotne w formacji kanoników?
Co było inspiracją do życia według jednych, a odrzucania drugich. Jakie księgi pragnie
Kazimierczyk polecić swoim braciom XXI wieku? Na te pytania odpowiada nam duchowość
kanoników XV wieku nazywana devotio moderna, czyli nowoczesna (współczesna)
pobożność.

Nowoczesna pobożność ze starodawnej Europy
Devotio moderna to typowa duchowość kanoników regularnych. Kazimierczyk bez
wątpienia w swoim życiu realizował ten program duchowy, a więc stosował praktyczną
mistykę, angażując w nią i serce i umysł, godzinami rozważał ewangelię w dynamice Lectio
Divina odnosząc ją do swojej codzienności, korzystał z sakramentów, skupiał się na
człowieczeństwie Chrystusa, radykalnie naśladował Zbawiciela, miłował książki, a czytanie
traktował jako ćwiczenie duchowe1449. Devotio Moderna dawało kanonikom 4 szczeble do
świętości: naukę, medytację, dobre działanie i kontemplację1450. Ten bardzo skuteczny
program duchowy Kazimierczyk czerpał z następujących książek: Colletio super Statuta
Piotra Clarety, Meditatie Tomasza a Kempis, Exercitia Jana Maubutnii, Contemplatie Jana
Rosbrucha1451. Bardzo ważną dla Błogosławionego książką była Formuła Novitiorum. Za
pomocą tej książki wprowadzał nowicjuszy w kanonicką duchowość, ale przede wszystkim
jej mądrość zastosował w swoim życiu. Niezwykle ciekawe jest to, że przez wieki uważano,
że księga została przekazana do klasztoru po 1420 roku za prepozyta Jana Austriaka.
Trwające aktualnie badania sugerują, że książka została skopiowana w klasztorze Bożego
Ciała. Świadczy o tym fakt, że w traktacie pojawia się nazwisko Maubauera, który działał w
1448
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drugiej połowie XV wieku. Nie wiadomo kto był redaktorem traktatu. Niewykluczone, że był
nim sam Stanisław Kazimierczyk. Pewne jest, że był to jego ulubiony egzemplarz, gdyż przed
1610 rokiem kanonicy ozdobili okładki dzieła medalionami z wizerunkiem Kazimierczyka.
Mistrzem nowicjatu i bibliotekarzem był wówczas ks. Paweł Łyczko, a powierdza to swoim
autorytetem ks. Krzysztof Łoniewski – klasztorny historyk.
Jednak najważniejszą księgą duchowości kanonickiej jest oczywiście Pismo Święte.
To Słowo Boże - Logos było inspiracją do życia według tej duchowości. Nie można przecież
poznawać człowieczeństwa Chrystusa bez lektury Ewangelii. Nie można naśladować
Chrystusa bez medytacji i kontemplacji Biblii. Nie uda się nikomu poznać głębiej siebie, bez
tej Świętej Księgi. Była ona w centrum devotio moderna, duchowości kanonickiej i w
centrum codzienności Kazimierczyka. I tę Księgę chce zapewne dać Kazimierczyk
człowiekowi XXI wieku. Patrząc pobieżnie na świat można wątpić, czy dziś człowiek jest
głodny Ewangelii. Patrząc wnikliwie, łatwo jest dostrzec ogromną pustkę człowieka XXI
wieku, który coraz częściej odkrywa, że tylko Słowo Boga może ją zapełnić swoją prawdą.
Najlepszym dowodem na tę tęsknotę współczesnego człowieka za Logosem są przeżywające
renesans Ćwiczenia Ignacjańskie, oblegane Szkoły Modlitwy Słowem Bożym, czy też
rekolekcje Lectio Divina na które trzeba zapisywać się pół roku wcześniej, aby zdobyć
miejsce.
Czy devotio moderna i duchowość Kazimierczka nie zestarzała się? Z pewnością nie,
gdyż od Soboru Watykańskiego II zaczyna żyć drugim życiem pod zmienioną nazwą: Nowa
Ewangelizacja. Siłą i światłem Nowej Ewangelizacji był Jan Paweł II. Można powiedzieć, że
termin "nowa ewangelizacja", czyli devotio moderna XXI wieku to klucz do zrozumienia
wymiaru duszpasterskiego pontyfikatu Jana Pawia II. Jan Paweł II jeszcze gdy był
kardynałem wiedział doskonale, że bł. Stanisław Kazimierczyk jest ważnym świadkiem
skuteczności tej duchowości dla rozwoju człowieka w każdym jego wymiarze. Być może
dlatego późniejszy papież w swojej homilii z 1969 roku tak gorąco zachęcał kanoników do
wytężonej pracy nad beatyfikacją Kazimierczyka: „Trzeba do tej sprawy wracać
(beatyfikacji, przyp. autora), trzeba o to prosić, a nade wszystko czynić starania u Stolicy
Apostolskiej, ażeby ten kult, którym to otaczali krakowianie, a zwłaszcza jego rodacy na
Kazimierzu w parafii Bożego Ciała, doczekał się urzędowego potwierdzenia ze strony
Kościoła i żeby mogli nazywać go błogosławionym tak jak go w naszych myślach i uczuciach
otaczamy czcią świętości, która jest błogosławiona u Boga”.
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Kazimierczyk był i jest mocnym wsparciem do wprowadzania Nowej Ewangelizacji w
życie. Jest tylko jeden problem. Żadnej ważnej dla Kazimierczyka książki z kręgu devotio
moderna (poza Pismem Świętym) nie można kupić we współczesnej księgarni. Skąd zatem
człowiek epoki technicznej ma wziąć ten program, który uświęcił Kazimierczyka. Być może
odpowiedzią jest ta mała książeczka, z którą objawił się Błogosławiony bratu Mikołajowi. To,
że była mała, to ważna wskazówka, gdyż mogło to być niezwykle cenne dziełko, od początku
swojego istnienia wydawane w małym formacie, które po dziś dzień można kupić w różnych
tłumaczeniach, kolorach, formatach. Chodzi o dzieło Tomasza a Kempis1452, zainspirowane
Ewangelią, które nosi tytuł O naśladowaniu Chrystusa

Książeczka z kanonicką duchowością
O naśladowaniu Chrystusa powstało przed rokiem 14271453. To dziełko jest
najważniejszym tekstem devotio moderna i inspiracją duchowości kanonickiej. Już sześć
wieków jest dla człowieka poszukującego szczęścia prostym programem jak je osiągnąć oraz
jak pozbyć się lęku, jak wyzbyć się pychy i egoizmu. Czytali ją: Mickiewicz, Słowacki, Prus,
Żeromski, Norwid, Beethoven, Leibniz, Aleksander Wat i wielu innych. Ta niewielka
książeczka pomaga człowiekowi dotrzeć do wnętrza siebie. Uzdrawia także życie społeczne,
które współczesna epoka techniczna zepchnęła do wirtualnych kontaktów funkcjonujących za
pomocą kabla internetowego lub wszędobylskiego telefonu. Nie wiadomo czy Błogosławiony
zdążył przed śmiercią przeczytać to dziełko swojego holenderskiego współbrata. Być może
dotarło ono do Krakowa dopiero po jego śmierci. Jednak całe życie Kazimierczka przebiegało
w stylu ewangelicznej duchowości opisanej przez a Kempisa. Ulubiona książka
Kazimierczyka Formula Noviciorum jest podobna do Naśladowania. Czytając O
naśladowaniu Chrystusa można zobaczyć życie księdza Stanisława oraz poznać duchowość
kanoników regularnych.
A zatem kanonizowany Kazimierczyk nie przychodzi do człowieka z pustymi rękoma.
Przynosi Biblię, powszechnie dostępną książeczkę Tomasza a Kepmis oraz uzdrawiającą,
nowoczesną pobożność ze średniowiecznych klasztorów kanonickich – devotio mederna
nazwaną przez Jana Pawła II Nową Ewangelizacją.
1452

Najnowsze badania historyczne wskazują, że Tomasz a Kempis nie był autorem całego dzieła O
naśladowaniu Chrystusa. Zapewne autorów było wielu, a Tomasz a Kempis najprawdopodobniej napisał
niektóre rozdziały i był redaktorem całego dzieła.
1453
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Warszawa 1980, s. 10.
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Uzdrowiciel wiary
Trudno nie wierzyć w nic – jak śpiewa w refrenie popularny wokalista, polski zespół
muzyczny. Człowiek zawsze w kogoś lub w coś wierzy: w Boga, w anioła, w miłość, w
rodzinę, we wspólnotę, w ojczyznę, w siebie, we władzę, w przemoc, w pieniądze. Jest wiara
dająca siłę życiodajną, ale jest też wiara dająca siłę śmiertelną. Kazimierczyk jest znany jako
Boże narzędzie uzdrowień chorób fizycznych, ale tak naprawdę jest przede wszystkim
uzdrowicielem wiary. W rok po jego śmierci klasztorny kronikarz odnotował 176 cudów,
których dokonał Bóg przy grobie błogosławionego Ojca Stanisława. Aż 110 uzdrowionych
osób, jako podziękowanie Bogu za otrzymaną łaskę, zamówiło Mszę świętą dziękczynną1454.
Tylko człowiek głęboko wierzący dziękuje Bogu Eucharystią, która jest największą tajemnicą
wiary. Dzięki Kazimierczykowi Bóg mógł w kościele Bożego Ciała uzdrawiać wiarę
człowieka, która stawała się tak silna i żywa, że następowało uzdrowienie somatyczne lub
proszący otrzymywał inny potrzebny dar. Po dziś dzień takich wydarzeń przy relikwiach bł.
Stanisława było prawdopodobnie kilka tysięcy. I dzieją się w teraźniejszości, bo
Kazimierczyk jest ciągle żywy i bardzo skutecznie działa. Bóg uczynił go kanałem łaski.
Dzięki kanonizacji życiodajna łaska wiary będzie w zasięgu nie tylko mieszkańców
Krakowa, ale i całego świata.

Trener zabieganych
Truizmem jest przypominanie, że współczesny człowiek jest zabiegany, żyje na
pełnych obrotach, ponad swoje siły. Taki stan rzeczy powoduje, że psychiatrzy i
psychologowie mają pełne ręce roboty. Mądrość naszych przodków mówi, że lepiej
zapobiegać, niż leczyć. Kanonizacja Kazimierczyka daje nam w jego osobie doświadczonego
trenera zdrowego stylu życia. Ksiądz Stanisław jest doświadczony, bo sam żył stale na
pełnych obrotach i nie doznał uszczerbku na zdrowiu1455. Równocześnie był kaznodzieją,
spowiednikiem, magistrem nowicjuszy, zastępcą przełożonego, opiekunem biednych,
leczącym ziołami chorych, wykładowcą na Akademii Krakowskiej itp. Chociaż był ciągle w
biegu zachował zdrowie psychiczne i jak pisze o nim biograf ks. Ranathowicz był dowcipny i

1454
1455

S. Ryłko, Droga do kanonizacja bł. Stanisława Sołtysa zwanego Kazimierczykiem, Kraków 1997, s. 34.
S. Ryłko, Apostoł Eucharystii - bł. Stanisław Kazimierczyk, Kraków 1993, s 39.
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we wszystkim bardzo miły1456. Jak to robił? Przed codziennymi obowiązkami w centrum życia
Kazmierczyka była modlitwa, Liturigia Godzin, rozważanie Słowa Bożego, Eucharystia. Z
tych czterech rzeczywistości ks. Stanisław czerpał siłę i zdrowie. Modlitwa dawała mu więcej
siły niż sen, dlatego też, jak odnotowali najstarsi historycy, wstawał często w nocy i gdy inni
spali, szedł do kaplicy, aby się modlić1457. Uzdrawiającą moc modlitwy potwierdza
wspomniany już współczesny psychoanalityk Valerio Albisetii, który wszystkie swoje
gabinety w Unii Europejskiej przekształcił na domy rekolekcyjne i zaświadcza, że
chrześcijańską medytacją uzdrowieni zostali wszyscy jego pacjenci1458. A zatem po co leczyć,
gdy wystarczy zapobiegać troską o życie duchowe. Do tego pociąga nowy Święty.

Miłośnik wspólnego życia
Groźną chorobą nowożytnego społeczeństwa jest życie jej członków w osamotnieniu.
Epoka techniki, internetu, telefonii komórkowej sprzyja degradacji realnych więzi
społecznych, które są niezbędne do zdrowego funkcjonowania jednostki. Życie społeczne
sprowadzane jest do relacji wirtualnych, na odległość. W gąszczu internetowego kabla
człowiek współczesny zaczyna bać się realnego życia wspólnotowego. Życie Kazimierczyka
to czerpanie siły ze wspólnoty i umiłowanie braterskiej przyjaźni. Wybrał zakon z natury
wspólnotowy, w którym złożył ślub życia wspólnego, bez własności1459. Zrobił to jakby na
przekór powszechnej pokusie indywidualizmu i egocentryzmu. Ze wspólnoty zakonnej nie
tylko czerpał siłę, ale przede wszystkim tę siłę jej dawał. Nie był samotnikiem. Cieszyła go
ludzka przyjaźń, o którą troskliwie dbał. Umiał też mądrze dobierać sobie przyjaciół. Jak
podaje stara krakowska legenda przyjaźnił się z Janem Kantym, Świętosławem Milczącym,
Szymonem z Lipnicy, Izajaszem Bonerem, Michałem Giedroyciem1460. Wszyscy bohaterowie
tej historii zostali wyniesieni na ołtarze. Kanonizacja Kazimierczyka to pochwała wspólnoty i
przyjaźni, za którą tęskni techniczny człowiek często nie wiedząc gdzie jej szukać.

Święty dzięki rodzicom

1456

S. Ranathowicz, Iasna Pochodnia, s. 3.
Collectio super Statuta, cap. XXXV, XXXVI.
1458
V. Albisetii, Uzdrowienie medytacją chrześcijańską, Kielce 200, s. 123.
1459
S. Ryłko, Apostoł Eucharystii, s. 20 – 22.
1460
Tamże, s. 42.
1457
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Dysfunkcje współczesnej rodziny to poważne zagrożenie życia społecznego
współczesnego świata. Zbliżająca się kanonizacja to także owoc udanego wychowania
Kazimierczyka przez rodziców. Jakie świadectwa dają dziś Jadwiga i Maciej - rodzice
kanonizowanego, na jakim fundamencie budowali własną rodzinę? Przede wszystkim ich syn
był chciany i oczekiwany. Biografowie podają, że Stanisław był wymadlany przez wiele lat
przez swoich rodziców, którzy długo nie mogli doczekać się potomstwa. Od momentu jego
narodzin pięknymi chwilami w życiu Jadwigi i Macieja były te, w których mogli być ze
swoim dzieckiem. Jadwiga należała do bractwa Najświętszego Sakramentu1461. Dzięki swojej
żywej wierze pociągnęła Stanisława do Boga i pobożności. Ojciec był obeznany w prawie i
zasiadał w sądach miejskich. Był znany ze sprawiedliwości i uczciwości. Dzięki tym cechom
ukształtował w osobowości syna prawość. A zatem połączenie bycia z dzieckiem, pobożności
i uczciwość było przyczyną sukcesu wychowawczego Jadwigi i Macieja. W ten sposób
wychowali Świętego.

Drogowskaz
Od wielu lat w Zakonie Kanoników Regularnych Laterańskich trwają próby
odszukania prawdziwego charyzmatu Zakonu. Temu tematowi zostało już poświęconych
kilka ogólnoświatowych sympozjów zakonnych. Kazimierczyk może stać się cennym
drogowskazem dla zakonników. Po pierwsze „nasz Święty” przypomina zakonowi o devotio
moderna, czyli o bardzo prostej mistyce, która rozkwitała w morawskich klasztorach
kanonickich, polegającej na codziennym życiu w stylu Ewangelii i realizowaniu
czterostopniowego programu: nauki, medytacji, dobrego działania i kontemplacji . Dlatego
też najważniejszą księgą Kazimierczyka było Pismo Święte, które czytał nawet w nocy.
Natomiast duchowość kanonicka ujęta jest również w bardzo prostym programie zawartym
w dziełku O naśladowaniu Chrystusa, a także w starych rękopisach, które czekają na
tłumaczenie i nowe wydanie: Formuła Novitiorum oraz traktat Piotra Clarety Collectio Super
Statua . Po trzecie Kazimierczyk swoim światopoglądem wskazuje, że charyzmat zakonu
kanoniczego jest identyczny z tym, który wyznaczył Pan Jezus dla wspólnoty Dwunastu.
Zawiera się w trzech wskazaniach (Mk 3,14-15): I ustanowił Dwunastu, 1) aby Mu
towarzyszyli, 2) by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, 3) i by mieli władzę wypędzać złe
duchy. A zatem charyzmat rodzi się po prostu z bycia z Jezusem, które to bycie daje
1461

K. Łoniewski, Żywot s. 1.
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mądrość, aby głosić naukę na różne sposoby, i obdarza siłą, aby wypędzać złe duchy, które w
technicznym świecie XXI wieku odzierają człowieka z sensu istnienia, radości życia i
boleśnie alienują. To bycie z Jezusem objawia się przez Lectio Divina, Liturgię Godzin, życie
sakramentalne oraz, co jest niezwykle istotne, życie wspólnotowe.
Zapewne

jest

to

jakaś

tajemnica,

że

człowiek

będący

autorytetem

dla

średniowiecznych mieszkańców Krakowa, którym nawet się nie śnił samolot, komputer,
telefon i internet, może być przewodnikiem i mistrzem współczesnego człowieka. A może to
jest tak, jak pisał Norwid: „Przeszłość to jest to, tylko cokolwiek dalej”. Świat zmienia się, ale
człowiek ma ciągle to samo serce – tęskniące i pragnące kochać. Zawsze takie samo. Tylko,
że w XXI wieku człowiek bardziej potrzebuje dobrego przewodnika niż 600 lat temu, bo w
gąszczu informacji, medialnych manipulacji, reklamy, błyskawicznego przemieszczania się,
zagubił drogę do swojego wnętrza. Nie wie, że prawda o nim, spokój wnętrza, szczęście i
miłość, której pragnie, recepta na życie - jest w nim, w jego wnętrzu, a kluczem do tego
wnętrza jest Ewangelia. Na szczęście jest Kazimierczyk. I tak jak w 1903 roku ks. Augustyn
Błachut w swoim referacie nazwał go Nieznanym Czcicielem Matki Bożej1462, tak dziś można
go nazwać Nieznanym Krzewicielem Nowej Ewangelizacji – Devotio Moderna XXI wieku.

Streszczenie
Święci nigdy nie ulegają przedawnieniu, są oni zawsze ludźmi jutra, znakiem
przyszłego życia. Do współczesnego świata żyjącego postępem technicznym, zabieganego,
pełnego iluzji i błądzenia przychodzi średniowieczny kapłan błogosławiony Stanisław
Kazimierczyk ze swoim przesłaniem. Pokazuje ludziom XXI wieku, że niemożliwy jest
poprawny rozwój duchowy i psychiczny bez lektury i zgłębiania wartościowych książek.
Pragnie polecić nam XV-wieczną duchowość devotio moderna (nowoczesna pobożność)
zbudowaną na czterech filarach w drodze do świętości: nauce, medytacji, dobrym działaniu i
kontemplacji – wszystko w oparciu o Pismo Święte. Oprócz Pisma Świętego Kazimierczyk
przynosi wspaniałe dzieło z kręgu devotio moderna „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza a
Kempis, które przez wiele wieków, aż do dziś pokazuje prostą drogę jak osiągnąć szczęście,
pozbyć się lęku i wyzbyć się pychy oraz egoizmu. Devotio Moderna – duchowość
błogosławionego Stanisława nie zestarzała się, gdyż przeżywa drugą młodość jako nowa
Ewangelizacja – program Kościoła dla ludzkości na XXI wiek. Kazimierczyk ciągle
wyprasza dla ludzi łaski uzdrowienia i nawrócenia. Promuje aktywny i zdrowy styl życia,
którego oparciem jest modlitwa. Jest wzorem życia społecznego i zakonnego. Świat od XV

1462

Błachut Augustyn, Nieznany Czciciel Matki Bożej, Warszawa 1903, s. 1.
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wieku przeszedł ogromne zmiany, ale ma ciągle te same spragnione serce. Błogosławiony
Stanisław Kazimierczyk pokazuje jak je napoić i uczynić życie spokojnym i szczęśliwym.
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Ks. Dominik Zamiatała CMF

KANONICY REGULARNI LATERAŃSCY PROWINCJI POLSKIEJ I ICH AKTYWNOŚĆ
W CZASACH NAJNOWSZYCH W ŚWIETLE MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH U
INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ

Zakon kanoników regularnych laterańskich, jak wszystkie zakony i zgromadzenia
zakonne w Kościele, został powołany do życia w celu realizacji specjalnych zadań w ramach
ogólnej misji Kościoła

katolickiego1463. Oprócz pierwszorzędnego celu, jakim jest

uświecenie członków przez zachowanie zobowiązań wynikających ze ślubów zakonnych,
realizują cel drugorzędny wynikający ze specyfiki zakonu - duszpasterstwo parafialne,
głoszenie rekolekcji i misji parafialnych.
Po zakończeniu II wojny światowej zakon kanoników regularnych laterańskich
kontynuował swoją działalność. Nie było to łatwe zadanie, gdyż kraj znalazł się w nowej
rzeczywistości społeczno-politycznej. Władzę objęła partia komunistyczna, która przez cały
okres sprawowania rządów, była wroga wobec religii i dążyła do wyeliminowania Kościoła i
jego instytucji z przestrzeni życia społecznego, pozbawiając w pierwszej kolejności
osobowości prawnej. Kanonicy laterańscy starali się dostosować do nowej sytuacji i
podejmować nowe wyzwania, jakie przed nimi stawiano.
Mimo kilku wieków obecności i pracy na ziemiach polskich, kanonicy laterańscy
musieli na nowo legitymizować swoją działalność. Podobnie jak inne zakony, na polecenie
Episkopatu wystosowali do MAP wniosek o rejestrację swojego zakonu zgodnie z dekretem
z 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach1464.
Między 1945 a 1949 rokiem, nastąpiła szybka odnowa zakonu, która wynikała z
rozkwitu powołań1465. Straty spowodowane wojną zostały szybko zniwelowane. Po
1463

Kanonicy regularni należą do grupy zakonów ścisłych wzorujących się na jednej z 4 reguł, czyli regule św.
Augustyna. Nazwa ich wywodzi się od członków kolegium kanonickiego, kapituły kościoła katedralnego lub
kolegiackiego. Na apel biskupa Metzu Chrodeganga (712-766), kanonicy wielu kapituł podjęli życie wspólne.
Zasady oparte o regułę św. Augustyna ustanowił dla nich w 1139 r. sobór laterański II zobowiązując ich do
składania ślubów uroczystych. W Polsce po II wojnie działali tylko kanonicy laterańscy. AAN, UdSW, sygn.
133/9, Materiały i informacje. Zakony Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, k.2-3.
1464
Po rozbiorach Polski przetrwała tylko kanonia krakowska. IPN, sygn. 01283/1165, Pismo Ministerstwa
Administracji Publicznej do Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z 24.11.1949 r., k. 1;
tamże, Pismo ks. E. Klenarta przeora DO Ministra Administracji Publicznej w Warszawie przez Urząd
Wojewódzki w Krakowie 2.11.1949 r., k. 2.
1465
W 1936 r. zakon liczył zaledwie 16 zakonników (7 księży, 6 kleryków i 3 braci). Obsługiwali oni dwie
parafie: Bożego ciała w Krakowie i w Kamieniu koło Krakowa. AAN, UdSW, sygn. 133/58, Zakony męskie
według ilości kleryków, k. 185.
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wyzwoleniu kanonicy regularni, mimo małej liczby księży, w odpowiedzi na odezwę prymasa
i ordynariuszy z Ziem Odzyskanych objęli duszpasterstwo w kilku parafiach na tych terenach
w Drezdenku, Gietrzwałdzie i Ełku, Niegosławiu i Rąpinie1466. Do Drezdenka jako pierwszy
udał się ks. Teofil Widełka, do Gietrzwałdu ks. Władysław Borowski, do Ełku ks. Jan
Tokarz1467. W Ełku kanonicy odbudowali ze zniszczeń plebanię i budynki gospodarcze.
Planowali również objąć parafię w Gdyni i mieli zamiar budować tam kościół oraz dom
zakonny1468. Wszystko to działo się w klimacie wrogim Kościołowi i zakonom, w trudnych
warunkach materialnych. Był to dowód żywotności zakonu.
Władze komunistyczne, ze względu na drugorzędny cel, klasyfikowały kanoników
laterańskich do grupy zakonów zajmujących się ogólną działalnością duszpasterską1469. Od
początku lat 50. zaczyna się uwyraźniać wrogość komunistów do zakonów i przybierać formy
prawne wraz z urzędowymi interwencjami. Dekrety z sierpnia 1949 r. miały na celu
ograniczenie i kontrolowanie działalności zakonu. Zakon został, jak i inne zakony,
pozbawiony środków materialnych potrzebnych do działania (przed wojną utrzymywał się
dzięki posiadaniu 8 tys. ha pól uprawnych, 3 tys. ha lasów i kilku gorzelni - to wszystko
zostało im zabrane1470), poddany represjom, aresztowaniom i prześladowaniom. Komuniści
nie zwrócili zakonnikom zabranej w okresie okupacji przez Niemców części klasztoru w
Krakowie, przez co były tam ciężkie warunki mieszkaniowe, socjalne i dydaktyczne1471.
Życie zakonu i jego działalność stała się jeszcze trudniejsza. Kanonicy, by mieć środki na
utrzymanie, zostali zmuszeni do zmiany niektórych form działalności duszpasterskiej. Władze
komunistyczne czyniły wszelkie wysiłki, by nowe powołania nie napłynęły do zakonu.
Ograniczono działalność duszpasterską, odmawiając zakonnikom prawa do głoszenia
rekolekcji i misji parafialnych bez zgody władz wyznaniowych. Stosowano dokuczliwe presje
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polityczne. Starano się pozbawić Zakon środków materialnych niezbędnych mu do
egzystencji i działalności1472.
Kontakt z władzami generalnymi w Rzymie został utrudniony. Przełożeni z Polski nie
mogli wyjeżdżać do Rzymu, ale też nikt z władz generalnych nie otrzymał pozwolenia na
przyjazd do Polski. Ograniczał się on do przesyłek pocztowych - listy, zarządzenia, książki.
To spowodowało, że kapituła generalna zakonu w maju 1952 r. utworzyła samodzielną
prowincję w Polsce1473.
Mimo represji komunistycznych władz Zakon się rozwijał. Jego stan osobowy wzrósł
niemal 4-krotnie, choć na początku lat 60. nieco spadł, przy czym jednak bezwzględna liczba
księży wzrosła1474. W 1949 r. było 46 kanoników regularnych (13 księży, 21 kleryków, 12
braci)1475. W 1952 r. kanonicy liczyli 52 zakonników (w tej liczbie 15 księży, braci 10)1476 i
prowadzili 5 parafii: w Krakowie, Kamieniu, Ełku, Gietrzwałdzie i Drezdenku. W 1954 r.
było 72 kanoników1477. Najliczniejszy dom mieli w Krakowie, w 1956 liczył on 69
zakonników. W parafii Bożego Ciała pracowało 6 księży, w Kamieniu 2 osoby, Drezdenku 4 osoby, Ełku- 4 osoby, Gietrzwałdzie - 4 osoby1478. W 1958 r. było 78 członków1479. W
latach 1949-1961 nastąpił wzrost liczby zakonników o 36,9%1480, w 1949 r. mieli 13 księży a
1961 r. 42 księży - wzrost o 223 %. W 1963 r. liczyli 57 zakonników (w tym 41 księży, 5
braci)1481. W następnym roku w 5 parafiach pracowało 5 proboszczów, 15 wikarych, których
wspomagało 37 księży1482. W 1974 r. zakon liczył 45 księży, w 1975 r. - 57 członków (w tym
46 księży, 5 braci)1483, rok później 551484. W 1977 r. kanonicy mieli w Polsce 9 domów
zakonnych i parafii - Drezdenko, Niegosław, Kraków, Kamień, Gietrzwałd, Rudnik, Ełk,
1472
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Straduny, Bajtkowo1485. W 1987 r. kanonicy liczyli 70 członków (w tym 43 księży, 5 braci) za
granicą pracowało 10 kanoników1486.
Aktywność zakonu i podejmowanie nowych prac w czasach Polski Ludowej zależała
od liczby nowych powołań. W 1936 r. kanonicy mieli 6 kleryków1487, a w 1949 r. w
seminarium było 21 kleryków1488. Trzy lata później mieli 27 kleryków. W 1954 r. w
pierwszym etapie formacji uczestniczyło 39 kleryków i 7 nowicjuszy1489, cztery lata później
(w 1958 r.) 32 kleryków, 6 nowicjuszy i 3 postulantów1490. W latach 60. i 70. nastąpił pewien
spadek powołań. W 1963 r. liczyli 9 kleryków, 1 nowicjusza1491. W 1974 r. 10 kleryków, rok
później 4 kleryków i 2 nowicjuszy. W latach 80. nastąpił ponowny wzrost liczby kleryków. W
1983 r. kanonicy laterańscy mieli w seminarium 15 kleryków1492, a w 1987 r. 17 kleryków i 5
nowicjuszy1493. Duży procent kandydatów do zakonu pochodził z parafii, które obsługiwali.
Klerycy mieszkali w krakowskim klasztorze, a studiowali początkowo w Instytucie Jezuitów
oraz Kolegium dominikańskim, później w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w
Krakowie. W ramach rekompensaty za naukę kleryków u księży misjonarzy dwóch
kanoników laterańskich prowadziło wykłady w tymże Instytucie.
Wzrost liczby zakonników i placówek duszpasterskich niepokoił komunistyczne
władze. W celu zastraszenia kandydatów do zakonu i aby dokuczyć kanonikom władze np. w
1961 r. powołały do wojska 2 nowicjuszy. Wbrew ich poczynaniom zakon notował w
pierwszej połowie lat 70. zwiększający się odsetek zakonników młodych wiekiem. W 1971
roku stanowili oni 19,8% ogólnego stanu osobowego w zakonach. Władze komunistyczne
zbierały dokładne dane skąd są zakonnicy i ilu ich jest w danym klasztorze. W szczególny
zainteresowaniu byli wizytatorzy i przełożeni klasztorów. Zbierali o nich wszelkie informacje
i opracowywali ich charakterystyki. Według zebranych informacji przez urzędników
wyznaniowych ks. Emil Klenart, jako przełożony, kładł nacisk by zakonnicy nie angażowali
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się w działania polityczne wrogie państwu ludowemu, ale wykazywali ludziom pozytywne
osiągnięcia Polski ludowej1494. Regularnie wizytował klasztory i dążył do otwarcia nowych
placówek. W kazaniach - jak podkreślały władze - nie poruszał tematów politycznych, nie
brał też udziału w pracach społecznych, jak i inni księża z zakonu kanoników regularnych1495.
Przez bezpiekę był podejrzewany o chęć nielegalnego przedostania się za granicę. W tej
sprawie był nawet zatrzymany, ale z braku dowodów został zwolniony. SB nie robiła mu
przeszkód w wydawaniu paszportu w celu wyjazdu do Rzymu do przełożonego
generalnego1496. W dokumentach dotyczących wizytatora ks. Teofila Widełki czytamy, że
9.03.1964 r. został wezwany do UdSW w Warszawie w sprawie ankiety statystycznej za 1963
r., ponieważ wbrew nakazom władz komunistycznych nie jej wypełnił. W czasie rozmowy w
Urzędzie ks. Widełka uzasadnił swoją decyzję zakazem episkopatu1497. Oświadczył, że jest
Polakiem i zależy mu na dobrych stosunkach z władzami, to jednak dla niego miarodajne są
wskazania episkopatu i musi się im podporządkować. Poddał także krytyce traktowanie
poboru do wojska kleryków, jako kary. Jego zdaniem wszyscy klerycy powinni iść do wojska,
gdyż ta służba wyrabia na ludzi i umacnia ich w powołaniu zakonnym i kapłańskim1498. W
opiniach dotyczących następcy ks. Widełki - ks. Henryka Walczaka, wyznaniowcy pisali, że
został wizytatorem w wyniku przeprowadzonej wizytacji prymasowskiej w 1964 r., którą
usankcjonował generał zakonu. Stwierdzali, że podobnie jak ks. Klenart, ks. H. Walczak nie
prowadził rekolekcji i misji parafialnych, bardzo realistycznie patrzył na rzeczywistość i
dobro zakonu w Polsce, i „bardziej niż podlegli mu księża, zabiegał o poprawne stosunki z
władzami administracyjnymi”. Ich zdaniem wywierał on także znaczny wpływ na działalność
polskiej prowincji, chociaż nie udało się mu, mimo wielu wysiłków, załagodzić ostrych
konfliktót wewnątrz zakonu1499. Proszony przez UdSW o wyrażenie opinii na temat orędzia
biskupów z listopada 1965 r. odpowiedział dość dyplomatycznie i wymijająco,
usprawiedliwiając się brakiem zaznajomienia się w treści tego dokumentu, konkludując
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„Faktem jest jednak, że na orędzie inaczej patrzę jako polityk, a inaczej jako duchowny”1500.
U władz wyznaniowych miał opinię przełożonego wyższego, który zabiega o dobre,
poprawne stosunki z władzami administracyjnymi i unikającego wystąpień publicznych w
czasie uroczystości kościelnych. Władze nie odnotowały również jego negatywnych wystąpień w stosunku do obecnej rzeczywistości. Oficjalnie deklarował się za lojalnością i nie
życzył sobie zadrażnień z władzą państwową. Zalecał zakonnikom nie angażować się w
dyskusje polityczne i odsuwać się od osób do nich prowokujących. Wpływał na swoich
współbraci, aby nie zadrażniali relacji z władzami państwowymi.

Zależało mu również

poważnie na uznaniu u władz kościelnych. W zakonie najwięcej miał kłopotu w eliminowaniu
waśni wśród zakonników i robił wszystko, aby uśmierzać kłótnie występujące wśród
współbraci. „Jakkolwiek posiadał radę prowincjalną starał się dać odczuć podwładnym, że w
zasadzie wszystko od niego zależy a rada ma mu tylko służyć pomocą”. Zdaniem urzędników
wyznaniowych - „robił wrażenie osoby prostodusznej, która przy pierwszym zetknięciu może
budzić sympatię”1501. Sądzili, że w nadzorze nad placówkami „przedkładał kontrole
finansowe i każdą placówkę co roku, w zależności od przychodów, obarczał daninami na
rzecz prowincji”1502.
Najważniejszym kierunkiem działalności Zakonu w Polsce była praca duszpasterskoparafialna, co znajdowało odbicie i w strukturze zatrudnienia jego członków. Zakon nie
prowadził żadnych zakładów. Wojewódzkie Urzędy do Spraw Wyznań odmawiały
zakonnikom zatwierdzania na urzędy proboszczowskie, dlatego byli tylko administratorami
parafii. Tę odmowę uzasadniano niekiedy wprost - że są zakonnikami1503. Kanonicy
laterańscy pełniący funkcje proboszczów z reguły byli przez komunistyczne władze
posądzani o „daleko posunięty konformizm wobec kurii biskupich” i wykonywanie
skrupulatne zarządzeń kościelnych oraz wytycznych ordynariuszy.
We wszystkich większych parafiach prowadzili duszpasterstwo w formach
dostosowanych do środowiska i miejscowości. Na Warmii i Mazurach w okresie letnim
angażowali się w duszpasterstwo turystyczne. W Krakowie prowadzili duszpasterstwo
akademickie. Włączali się także w duszpasterstwo rodzin. W Krakowie kanonicy
organizowali tradycyjne pielgrzymki do Mogiły (17 września), a także do Kalwarii
1500
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Zebrzydowskiej i Częstochowy lub innych sanktuariów1504. Napotykali w tych działaniach w
niektórych latach trudności, np. w 1959 r. komuniści nie wydali pozwolenia na odbycie
pielgrzymki do Częstochowy1505. Bardzo doceniane przez zakon było duszpasterstwo
młodzieżowe, które bezpieka określała

jako „penetrowane” środowisk młodzieżowych.

Zakon realizując wytyczne Episkopatu podjął jeszcze większe starania przyciągnięcia
młodzieży do Kościoła stosując różnorakie formy pracy duszpasterskiej by do niej dotrzeć1506.
Organizowali młodzież w ramach różnych przykościelnych kółek, np. ministranckich,
oazowych. Organizowano rekolekcje dla młodzieży1507. W czasie takich rekolekcji dla
młodzieży szkół zawodowych w kościele Bożego Ciała w Krakowie w latach stalinowskich
został aresztowany rekolekcjonista ks. Jan Baran1508. W momencie wyrugowania przez
komunistyczne władze religii ze szkół, kanonicy regularni również zaczęli organizować i
prowadzić religię dla dzieci i młodzieży w budynkach klasztornych i kościołach, chociaż w
okresie międzywojennym tego nie robili1509.
W działalności kanoników regularnych ważne miejsce zajmowało prowadzenie
sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie1510. Obsługiwali sanktuarium maryjne, zajmowali się
pątnikami, przygotowywali uroczystości odpustowe. Prowadzili tam również normalną
działalność duszpasterską w parafii i wykonywali rozliczne zadania polecane im przez Kurię
Biskupią w Olsztynie. Prowadzili ośrodek rekolekcyjny i dom pokuty dla duchowieństwa
diecezji.

Wspólnie z ośrodkiem katechetycznym, z pomocą Wyższego Sseminarium

Duchownego i Kurii Biskupiej, prowadzili rekolekcje dla katechetów, pracowników
charytatywnych, opiekunek parafialnych, doradczyń parafialnych, ministrantów oraz innych
grup. Organizowali i prowadzili dni modlitw dla chorych i osób starszych, dla mężczyzn i
„aktywu parafialnego”, itp. Dzięki czemu zasięg ich oddziaływania był większy, niż tylko
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Gietrzwałd, co niepokoiło komunistyczne władze. Coroczny odpust w Gietrzwałdzie
przypadający na dzień 8 września gromadził niekiedy kilkadziesiąt tysięcy osób, znaczną
liczbę księży, biskupów i zakonnic. Wielkie uroczystości odbyły się w 100 rocznicę objawień
Matki Boskiej w Gietrzwałdzie. Jak podawały sprawozdania Wydziału Wyznań z Olsztyna,
działalność duszpasterska była wykonywana „bez nadmiernego fanatyzmu i dążenia do
klerykalizacji środowisk parafialnych”1511. Komuniści robili wszystko, by uroczystości
odpustowe w Gietrzwałdzie nie wykroczyły poza ramy czysto kultowe. Zakonnicy nie
angażowali się w działalność pozareligijną, nie włączali - z nielicznymi wyjątkami negatywnych akcentów politycznych do swej działalności duszpasterskiej, unikali
działalności politycznej, nie należeli do żadnej grupy opozycyjnej i nie udostępniali im
obiektów sakralnych i klasztornych1512. Nie podejmowali też w zasadzie działań sprzecznych
z obowiązującym porządkiem prawnym1513.
Poważnym problemem w działalności duszpasterskiej kanoników laterańskich były
odejścia zakonników. Na przykład na początku lat 60. opuściło zakon 4 księży, którzy dzięki
poparciu władz wyznaniowych podjęli pracę w administracji państwowej (byli to: ks. Dąbski
Edward, ks. Rupar Władysław, ks. Chronowski Józef i ks. Jacko Jan)1514.
Zakon czynił starania o utworzenie nowych placówek tak w Polsce, jak i za granicą,
gdyż, jak to ujęła komunistyczna władza, przełożeni chcieli dać wszystkim zakonnikom
zatrudnienie. W tej sprawie ks. Stanisław Swiś udał się do Kurii Generalnej w Rzymie i
czynił starania o otworzenie nowej kanonii w Anglii lub Stanach Zjednoczonych. Do Austrii
udał się ks. Wiesław Michalik w celu utworzenia placówki w tym kraju. W wyniku tych
działań kanonicy od drugiej połowy lat 60. podjęli pracę duszpasterską wśród Polonii w
Stanach Zjednoczonych i Anglii. W 1977 r. kanonicy rozpoczęli pracę misyjną w Zairze.
Ważnym wydarzeniem w historii powojennej prowincji była przeprowadzona, z
inspiracji służby bezpieczeństwa i za pośrednictwem ks. Wiesława Michalika w 1964 r.,
nadzwyczajna wizytacja prymasowska. Wizytacji dokonał z ramienia Prymasa redemptorysta
ks. Wójcik - pełnomocnik Prymasa do spraw zakonnych. W czasie wizytacji wprowadzono
szereg zmian w Prowincji. Eksklaustrowno 2 księży (ks. Wiesława Michalika i ks. Jerzego
1511
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Czarneckiego). Pełnomocnik Prymasa zmienił we wszystkich kanoniach przeorów, a także
samego wizytatora Prowincji. Wizytatora ks. Teofila Widełkę zastąpił ks. Henryk Walczak.
W wyniku wizytacji nastąpiło zaostrzenie dyscypliny wewnątrzzakonnej. Zakazano chodzenia
po cywilnemu, chodzenia do teatru, do kina, restauracji, kawiarni, odwiedzania parafian z
wyjątkiem spraw służbowych. Jedynym wyjątkiem było pozostawienie ks. Zenona Skóry w
Rudniku koło Raciborza do pomocy tamtejszemu proboszczowi, mimo że w tej miejscowości
nie było placówki zakonnej1515.
Władze komunistyczne miały świadomość, że dobrze zrozumieć jakikolwiek zakon
można tylko poznając jego cel i zadania, dlatego bardzo mocny nacisk kładły na poznanie
zakonu od wewnątrz. Urząd ds. Wyznań co pewien czas dokonywał oceny stanu faktycznego
zakonu w Polsce. Zbierał na bieżąco informacje na temat działalności poszczególnych
placówek od Wydziałów ds. Wyznań, dzięki czemu miał dokładne rozeznanie w sprawach
zakonu. Posiadał informacje o konstytucji zakonnej oraz o sprawach dotyczących wyborów i
mianowania na stanowiska w zakonie. Władze komunistyczne wiedziały na podstawie
uzyskanych informacji, że o rozmieszczeniu poszczególnych członków zakonu w kanoniach
decyduje wizytator wraz z 4-ma doradcami i tę wiedzę starały się wykorzystać do wywierania
wpływu na wizytatora przy nominacjach odpowiednich zakonników na stanowiska w zakonie.
Władze posądzały zakon kanoników regularnych o bardzo silne nastroje proniemieckie,
zwłaszcza w okresie pełnienia funkcji wizytatora przez ks. Emila Klenarta, który - ich
zdaniem - nie krył swoich germanofilskich sympatii1516. Ważnym dla komunistów źródłem
informacji byli ekszakonnicy1517. Informowali oni władze państwowe o stosunkach
panujących wewnątrz wspólnot zakonnych. W denuncjacjach oskarżali byłych współbraci o
nielegalny handel obcą walutą, utrzymywanie intymnych kontaktów z kobietami, posiadanie

1515

Rozmieszczenie poszczególnych członków Zgromadzenia po wizytacji z nakazu Ks. Wójcika przedstawiało
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Jan Tokarz miał zostać przeniesiony do Krakowa, a na jego miejsce miał przyjść ks. Feliks Mleczko. Ks. Tokarz
jednak sprzeciwił się nakazowi, jako pochodzącemu od władzy prymasowskiej, a nie zakonnej i pozostał w
Rąpinie, mimo iż jego miejsce zajął wyznaczony przez wizytatora prymasowskiego następca. AAN, UdSW,
sygn. 133/94, Notatka dot. działalności Zgromadzenia Księży Kanoników Regularnych Lateraneńskich, k. 5-6.
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AAN, UdSW, sygn.133/94, Zgromadzenie kanoników regularnych laterańskich, k.6.
1517
AAN, UdSW, sygn.133/94, Zgromadzenie kanoników regularnych laterańskich, k.3-7.
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dzieci, uprawianie hazardu, pokątny handel dewocjonaliami, nadużywaniem alkoholu, itp.1518.
Na podstawie ich informacji komuniści byli przekonani, że zakon był podzielony na dwa
obozy: konserwatywny - składający się ze starszej generacji zakonników na czele z ks.
Klenartem i obóz postępowy - z młodych zakonników1519, który po wizytacji prymasowskiej
„przygasł, przytłumiony duchem zarządzeń powizytacyjnych ks. Wójcika”1520.
Władze śledziły działania zakonu, starając się wychwycić przejawy „negatywnego
stosunku zakonów do władzy ludowej”, który - ich zdaniem - wyrażał się przede wszystkim w
„nadużywaniu ambony dla celów politycznych, organizowaniu nielegalnych zbiórek i
omijaniu obowiązujących przepisów państwowych”. W latach stalinowskich zakonnicy byli
oskarżani o prowadzenie w duszpasterstwie parafialnym wrogiej działalności. Dowodem
wrogiej działalności miało być - zdaniem władz wyznaniowych - poruszanie w czasie wizyty
kolędowej tematów politycznych i wykazywanie wiernym, że w Polsce nie ma wolności
wyznania i sumienia, gdyż wiara jest prześladowana i atakowana oraz krytykowanie władz
państwowych

z

ambony1521.

Za

to

spotykały

kanoników

kary.

Pod

zarzutem

antypaństwowych publicznych wystąpień, szerzenia wrogiej propagandy i podburzania
wiernych przeciwko władzy ludowej podczas kazania z ambony i w prywatnych rozmowach z
wiernymi został aresztowany 2.09.1954 r. i skazany kanonik regularny brat Józef Osowski z
Zielonej Góry1522. O wystąpienia antypaństwowe z ambony oskarżano także administratora
parafii Bożego Ciała ks. Franciszka Grabiszewskiego, którego proponowały izolować poprzez
zamknięcie w klasztorze1523. Poza tymi dwoma osobami władze państwowe nie notowały
negatywnych wystąpień kanoników regularnych. Kanonicy za czasów rządów wizytatora ks.
Widełka nie rejestrowali punktów katechetycznych, ponieważ im tego zakazał. Za następnych
rządów, niektórzy kanonicy składali władzy komunistycznej sprawozdania z działalności z
punktów

katechetycznych

i

je

rejestrowali.

Punkty

katechetyczne

prowadzili

w

pomieszczeniach kościelnych i sprawozdania z ich działalności składali w Wydziale Oświaty
1518
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w Ełku. Wikarzy występowali do władz oświatowych o zezwolenie na nauczanie religii. Nie
prowadzili ksiąg inwentarzowych1524. Kanonicy poza tymi małymi wyjątkami nie włączali do
działalności duszpasterskiej „negatywnych akcentów politycznych” i w zasadzie nie
podejmowali działań sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym1525. Nie
angażowali się także w żadne akcje władz państwowych. W 1953 r. w opinii władz
wyznaniowych w Krakowie, kanonicy nie brali udziału w ruchu obrońców pokoju. Do ustroju
komunistycznego byli nastawieni negatywnie. U wierzących ciszyli się dobrą opinią i darzeni
byli zaufaniem1526. Kanonicy unikali udziału w imprezach organizowanych przez państwo.
Nie uczestniczyli w zjeździe duchowieństwa we Wrocławiu w 1962 r. Władze państwowe
starały się wpłynąć na niektórych kanoników, by zaangażowali się w ruch księży patriotów,
czy później w Kołach Księży „Caritas”. Taką propozycję przystąpienia do Koła Księży
„Caritas” złożono ks. Grabiszewskiemu, ponieważ wziął udział w zorganizowanej przez
państwo wycieczcie księży do Rzymu1527. Jednak on stanowczo odmówił przystąpienia do tej
organizacji. Tylko jeden kanonik regularny należał do Księży „Caritas” w roku 19771528. W
1968 r. UdSW na podstawie analiz i informacji z Wydziałów ds. Wyznań zaliczał kanoników
laterańskich do zakonów o pozornej lojalności i do zakonów mniej aktywnych1529.
Komuniści zadawali sobie sprawę, że w zakonie panowały różne poglądy na temat
lojalności wobec Polski Ludowej. Wiedzieli, że mimo utrzymywania przez nich poprawnych
stosunków z kuriami biskupimi i niewyłamywania się spod ich nakazów i zaleceń, byli jednak
elastyczni co do ich realizacji, aby utrzymać również poprawne, dobre relacje z władzami
państwowymi i nie narazić zakon na niepotrzebne nieprzyjemności. Byli przekonani, że
zakonnicy starali się pokazać przed władzami państwowymi swoją lojalną postawę i unikali
wszystkiego co mogłoby narazić ich interesy, zwłaszcza wrogich, antykomunistycznych
wystąpień na ambonie, przestrzegali praw państwowych i wynikających z nich
obowiązujących przepisów oraz wywiązywali się z powinności finansowych względem
państwa. Przełożeni w czasie rozmów z władzami państwowymi w Wydziale Wyznań w
Olsztynie i Krakowie akcentowali swoje posłannictwo religijne i odżegnywali się od polityki,
1524

APK, UMK, sygn. 29/1431/165, Pismo Parafii Bożego Ciała do Wydziału Finansowego PDRN „Stare
Miasto” z 30.09.1963 r. k. 68.
1525
UdSW, sygn.133/94, Notatka dot. Działalności Zgromadzenia Księży Kanoników Regularnych
Laterańskich, k. 39.
1526
UdSW, sygn.133/484, Wykaz domów zakonnych na terenie woj. Krakowskiego, k. 8.
1527
APK, UW, sygn. 29/1431/165, Notatka, k. 88.
1528
AKWPZM, Przynależność i współpraca zakonników.
1529
UdSW dzielił zakony na trzy grupy: zakony chętne do współpracy, zakony z tendencją do zbliżenia się do
władz i zakony z tendencją pozornej lojalności.

373

zapewniali o swojej obywatelskiej i patriotycznej postawie1530. Proboszczowie w opinii władz
wyznaniowych, przejawiali konformizm wobec kurii biskupich, wykonywali skrupulatnie
zarządzenia kurii diecezjalnych. Władze państwowe zarzucały kanonikom kurczowe
trzymanie się wytycznych Prymasa1531. Władze UdSW uważały, że „cała ich działalność
[kanoników laterańskich - DZ] polega na prowadzeniu działalności parafialnej, poszczególni
księża zatracają życie zakonne i istnieje u nich skłonność do dostatniego życia”.
Na podstawie donosów i sprawozdań ekszakonników komuniści byli przekonani, że
zakon jest wewnętrznie bardzo skłócony – „jak żaden inny zakon”. W opinii komunistów
głównym powodem konfliktów były kwestie materialne, zaś jego rezultatem

był brak

większej aktywności kanoników w duszpasterstwie, jakichkolwiek ambicji „zawodowych”,
chęci odegrania wybitniejszej roli w życiu Kościoła w Polsce czy osobistym1532. Władze
wyznaniowe były przeświadczone, że zakonnicy więcej energii i czasu zużywali na obmowy,
donosy do przełożonych, wzajemne intrygi i pretensje. Wiedzieli, że istniały tam małe
ugrupowania, spojone odrębnością interesów, upodobań, namiętnie się zwalczające, że na
czoło tych „partii” wysuwała się grupa starszych zakonników, zainteresowana utrzymaniem
życia zakonnego w starej formie i starająca się nie dopuścić do decydowania zakonników
młodych - „by mogli utrzymać się i zachować swe dotychczasowe parafie, dające duże
dochody finansowe”1533. Młodzi zakonnicy według komunistów nie stanowili zwartej i
jednolitej grupy, gdyż byli wśród nich ambitni, egoistyczni karierowicze, dążący „za wszelką
cenę do objęcia rządów w zakonie zagarnięcia jego dochodów finansowych”1534. Zdaniem
komunistów kanonicy byli nastawieni na osiąganie maksymalnych zysków ze swojego
„zawodu” i wbrew przepisom zakonnym nie prowadzili żadnych ksiąg kasowych w swoich
placówkach, a pieniądze płynęły bezpośrednio do kieszeni wpływowych zakonników i
przełożonych1535. Analizując nastroje panujące w zakonie, zwłaszcza po wizytacji
prymasowskiej, byli zdania, że zakon znajdował się w fazie naturalnego rozkładu
wewnętrznego, nie miał powołań, człowieka, który potrafiłby opanować tę sytuację i
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wyprowadzić zakon z kryzysu1536. Snuli przypuszczenia, że przekonania młodych
zakonników nie gwarantują trwałości zakonu, ponieważ nastawieni są oni nie na służbę
kultowi dla idei, lecz wyłącznie z pobudek materialnych i nie ma w zakonie ani jednego
człowieka, któremu zależałoby szczerze na dalszym losie zakonu1537. Komuniści
prognozowali, że zakon umrze śmiercią naturalną w okresie najbliższych kilkunastu lat1538.
Ten ponury obraz zakonu nie odpowiadał jednak do końca prawdzie.
W następnej dekadzie, w 1976 r. władze wyznaniowe postrzegały kanoników jako
zakon o dużym znaczeniu w Kościele polskim, mimo, że liczył zaledwie 57 zakonników.
Dostrzegali w nim dynamizm w działalności duszpasterskiej i zarządzanie jednym z
najbardziej znanych sanktuariów, w Gietrzwałdzie. Podziwiali rzutkość i inwencję w
organizowaniu różnego rodzaju „szkoleń” dla laikatu i duchowieństwa1539.
Zakonnicy nie chcąc się narażać władzy ludowej dopuszczali do wizytacji domów
zakonnych, np. 18 grudnia 1962 r. przeprowadzono wizytację domu zakonnego w Ełku. Ks.
Szota w czasie wizytacji podkreślał swoją lojalność wobec władz państwowych, chociaż nie
wziął udziału w zjeździe we Wrocławiu1540. Wydział Wyznaniowy z Olsztyna przeprowadził
wizytację domu kanoników w Gietrzwałdzie 15 maja 1962 r. oraz 29.10.1970 r. W czasie tej
wizytacji, która - jak czytamy w protokole - odbyła się w przyjaznej atmosferze i przełożony
domu ks. Feliks Popielewicz, chętnie udzielał odpowiedzi.
W doniesieniach dotyczących zakonu urzędnicy wyznaniowi podkreślali, że kanonicy
o sprawy, na których im zależało zabiegali wytrwale u władz państwowych. W przypadku
napotkania trudności odwoływali się do wyższych instancji1541. Na przykład ks. Henryk
Walczak starał się w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu o zgodę na przeniesienie
prawa własności nieruchomości w Kościelisku-Kiry 253, którą otrzymał od swoich rodziców
Stanisława i Marianny Walczak - z jego nazwiska na zakon kanoników regularnych.
Otrzymywał decyzję odmowną1542. Powodem odmowy było zorganizowanie w tym domu
nielegalnie, bez zgody władz państwowych kaplicy publicznej. Ta sprawa ciągnęła się od
1536
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początku lat 701543. Pod długich staraniach otrzymał w końcu zgodę w 1984 r. Urząd Miasta
Krakowa zgodził się natomiast na sfinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury PP PKZ
zagrożonych zniszczeniem unikalnych, średniowiecznych witraży w kościele Bożego Ciała w
Krakowie1544.
Władze państwowe, w celu zneutralizowania postaw zakonników i podporządkowania
zakonu państwu, przeprowadzały planowe rozmowy z przełożonym wyższym, w trakcie
których żądano od niego - zapobiegania działalności sprzecznej z interesem rządzącej partii,
uwzględniania wartości socjalistycznego ustroju w naukach religijnych, typowania na
stanowiska w zakonie osób przychylnie nastawionych do władzy ludowej, kształtowania
obywatelskiej postawy w nowicjacie i seminarium, naświetlania sytuacji Kościoła w PRL-u
zgodnie z linią władzy państwowej w Kurii Generalnej. Naciski te przynosiły zamierzone
rezultaty. Zakonnicy unikali publicznych wystąpień przeciwko państwu i sytuacji
konfliktowych z władzami państwowymi, nie licząc tych, które wypływały z inspiracji
biskupów.
Władze wyznaniowe śledziły zachodzące w zakonie zmiany, szczególnie w podejściu
do ustroju socjalistycznego i władz PRL-u. Dostrzegały wewnętrzne tarcia i rywalizację
dwóch przeciwstawnych grup, z których jedna dążyła do podtrzymania ścisłych więzi z
Episkopatem Polski w każdym zakresie i realizowania jego wszystkich poleceń, łącznie z
tymi, które nakazywały się sprzeciwiać władzy państwowej. Tę grupę reprezentowali głównie
zakonnicy starsi, którzy mieli świadomość, że władze komunistyczne stosują taktykę
rozbijania jedności Kościoła w Polsce, by w ten sposób zrealizować plan likwidacji religii w
PRL-u. Druga grupa, składająca się z zakonników młodych, uformowanych po wojnie,
charakteryzowała się - co z satysfakcją odnotowywały władze wyznaniowe - znacznie
większą przychylnością do PRL-u i umiejętnością przystosowania się do życia w ustroju
socjalistycznym oraz starała się lansować własne, niezależne od stanowiska Episkopatu,
inicjatywy i sposoby ustabilizowania bytu zakonnego w warunkach ustroju socjalistycznego.
W latach 70. władze komunistyczne zauważyły stopniową liberalizację wewnętrznych
przepisów zakonnych i zachodzącą w zakonie stopniową sekularyzację niektórych dziedzin
życia zakonnego, m.in. zwiększenie swobody osobistej zakonnika, lepsze „coraz dalsze od
ascezy zaopatrzenie finansowe poszczególnych zakonników”. Reguły, dyscyplina, przepisy
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zakonne uległy rozluźnieniu. W wyniku upodabniania się pod wieloma względami stylu życia
księży zakonnych i diecezjalnych, zanikała stopniowo różnica między nimi. Docierały o nich
informacje, że młoda generacja zakonników domagała się modernizacji zakonu, większej
samodzielności, demokracji wewnętrznej oraz rozluźnienia reguł zakonnych. Władze
skrzętnie notowały zmiany zachodzące w życiu codziennym zakonów, by móc w
odpowiednim czasie te wiadomości wykorzystać do swoich celów1545. Te informacje były
istotne dla funkcjonariuszy IV Dep. MSW w przeprowadzaniu działań dezintegracyjnych
zakonu. Wydziały ds. Wyznań od tego czasu rzadko już napotykały na trudności w
wypełnianiu przez placówki zakonne zarządzeń państwowych i nie odnotowywały
przypadków negatywnych wystąpień duchownych z ambony, skierowanych przeciwko
władzy. Przełożeni unikali też jakichkolwiek konfliktów z władzami państwowymi,
dostarczali aktualnych danych personalnych zakonników, składali sprawozdania z
działalności punktów katechetycznych przy klasztorach i kościołach zakonnych, a także na
bieżąco płacili podatki od nieruchomości.
W diecezji warmińskiej kanonicy - według sprawozdań Wydziału ds. Wyznań wykazywali lojalną postawę wobec państwa i unikali jakichkolwiek sporów, które mogłyby
osłabiać poprawne relacje z władzami. Uczestniczyli, wbrew nakazom Kurii Diecezjalnej, w
organizowanych przez władze wojewódzkie spotkaniach. W rozmowach w wydziałach do
spraw wyznań starali się zademonstrować lojalną postawę wobec zarządzeń państwowych,
celowali w tym ci, którzy chcieli uzyskać zatwierdzenie na stanowisku proboszcza1546. Były
sytuacje, i to nierzadkie, u kanoników regularnych – jak podawali urzędnicy wyznaniowi –
konsultowania z władzami wyznaniowymi kandydatur zakonników na stanowiska w zakonie
czy w parafii.
W realizacji polityki państwa wobec zakonu jednym z ważnych czynników była
polityka finansowa, a szczególnie kwestia opodatkowania. Komuniści uważali, że zakonnicy
dysponowali sporymi kwotami pieniędzy, przekraczającymi znacznie ich potrzeby osobiste,
ponieważ nie płacili podatku dochodowego. Dlatego pod koniec lat 50. podjęli „środki
zaradcze”, by to zmienić. Polityka ta była uzależniona od doraźnych celów, jakie sobie w
danym momencie stawiały władze. Pozwalała ona na wywieranie nacisków na zakon. Mieli
dobre rozeznanie w kwestiach dochodów zakonu i zakonników. Wiedzieli, że każda kanonia
1545
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była na własnym rozrachunku i każda przeznaczała część swoich dochodów na utrzymanie
zakonu, którą dwa razy do roku odbierał osobiście Wizytator w czasie wiosennej i jesiennej
wizytacji kanonii. Kwota ta była obliczana ryczałtowo, np. ryczałt dla kanonii w Drezdenku
wynosił 15 tys. zł rocznie. W latach 60., obliczyli, że zakonnik rekolekcjonista przynosił
miesięcznie dochód w wysokości 30 tys. zł., zaś zakonnicy w Gietrzwałdzie, którzy „parali
się” handlem dewocjonaliami, przynosili dochód roczny z tej działalności w wysokości 600
tys. zł rocznie1547. W 1960 r. Wydział Finansowy PRN w Krakowie obliczył podstawę
opodatkowania parafii Bożego Ciała w Krakowie na kwotę 400 331 zł1548. W 1963 r.
komuniści na podstawie zestawień wojewódzkich z całego kraju rachowali, że kanonicy z
nieruchomości gruntowych mieli przychód brutto w wysokości - 62140 zł, z nieruchomości
(budynki 8) - mieli 112 786 zł1549. Wyliczyli także, że w tym roku kanonicy z parafii i
działalności duszpasterskiej mieli dochód roczny w wysokości 1 978 785 zł1550. Wiedzieli, że
o znacznych dochodach Zakonu decydują m.in. wpływy finansowe z Sanktuarium w
Gietrzwałdzie i przekazy dolarowe z zagranicy1551. Zakon - według opinii władz
komunistycznych - pod koniec lat 60. stał dobrze finansowo dzięki 10 współbraciom
pracującym w Stanach Zjednoczonych. Dzięki nim mieli -jak podkreślano sprawozdaniu dobre intencje dolarowe.
Komuniści, by dokuczyć zakonowi wymierzali w latach 60. różne wysokie domiary
podatkowe, których zakonnicy nie mogli spłacić. W 1961 r. władze PRN m. Krakowa
nałożyły podatek na dom zakonny kanoników w Krakowie przy ul. Bożego Ciała 26 w
wysokości brutto - 148 000 zł.1552. Przejęli budynki zakonne, jak np. w Gierzwałdzie, i ustalili
czynsz miesięczny kanonikom w kwocie 4900 zł. Kanonicy w związku z zakazem Kurii
Diecezjalnej nie podpisywali umowy dzierżawnej na te budynki1553. Zakonnicy nie płacili
czynszów, dlatego mieli też duże zaległości finansowe w wysokości 90 tys. złotych1554.
1547
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Kanonicy laterańscy byli zadłużeni wobec państwa z tytułu różnych podatków na kwotę 434
668 zł, a wpłacili z tytułu dochodów tylko 97 455 zł 1555.
Sprawa realizacji należności podatkowych pobieranych od prowincji zakonnej okazała
się najtrudniejsza. Trudności te dotyczyły nie tylko określenia przychodów, ale również
egzekwowania należności podatkowych. Zakon bowiem nie ujawniał całości uzyskiwanych
przychodów. Wysokość zaś naliczanych podatków przez władze państwowe przerastała
możliwości finansowe poszczególnych domów zakonnych, więc zakonnicy zalegali z ich
spłatą. Klasztor krakowski posiadał zaległości w podatku dochodowym w wysokości 11500
zł, parafia Bożego Ciała miała naliczony podatek od nieruchomości w wysokości 9032 zł.
Parafia prowadziła księgi rachunkowo-kasowe, natomiast nie prowadziła z powodu zakazu
Episkopatu ksiąg inwentarzowych. Ks. Franciszek Grabiszewski, proboszcz parafii Bożego
Ciała w Krakowie, pytany przez urzędników wyznaniowych odnośnie zaległości
podatkowych oświadczył, że podatki są bardzo wysokie, więc parafia nie może ich spłacić,
gdyż takich dochodów nie osiąga. Taka argumentacja nie przekonała wyznaniowców. Na
zakończenie rozmowy postawili mu warunek, że może liczyć na ulgi podatkowe, jeśli założy
księgę inwentarza1556.
Wydziały Finansowe Prezydiów PRN, na początku lat 60., nie widząc możliwości
egzekwowania zaległości podatkowych od zakonów, przeprowadzały zajęcie nieruchomości
rolnych. W związku z tym, że parafia Bożego Ciała miała za lata 1959-1962 zaległości
podatkowe na kwotę 418 295 zł, komunistyczne władze chcąc je wyegzekwować, próbowały
dokonać egzekucji administracyjnej. Napotkali jednak na przeszkodę, kanonicy bowiem nie
posiadali majątku ruchomego, na którym mogły władze przeprowadzić egzekucję sądową1557.
Z tego powodu władze umorzyły zakonnikom z tych lat zaległości podatkowe, uzasadniając
swoją decyzję nieposiadaniem przez parafię żadnego majątku, który stanowiłby ekwiwalent.
W latach 1963-1965 zaległości wynosiły 35 850 zł. i one także zostały umorzone z takich
samych powodów jak wcześniej1558. W kwietniu 1956 r. władze próbowały wyegzekwować
poprzez komornika karę w wysokości 2 tys. zł., jaką nałożyły na administratora parafii ks. F.
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Grabiszewskiego1559. Nie mogąc jej wyegzekwować, zamieniły ją na upomnienie. W kwestii
umorzenia podatków komuniści zdobywali się na gesty wobec kanoników laterańskich. Na
przykład anulowały podatek w wysokości 120 tys. zł. kurii prowincjalnej za rządów ks.
Widełki tylko dlatego, że deklarował lojalność wobec władz państwowych1560. Władza
dawała zakonowi jasny sygnał, że tylko poprawne stosunki zakonów z rządzącymi zapewnią
im wymierne korzyści. To powodowało, że zakon – wbrew decyzjom Prymasa – nawiązywał
i utrzymywał bezpośrednie kontakty z władzami wyznaniowymi, w czasie których przełożeni
deklarowali lojalność wobec PRL-u.
Wszystkim, co dotyczyło kanoników regularnych laterańskich interesowały się
również komunistyczne organa bezpieczeństwa. Podejmowały one działania operacyjne
celem rozpracowania domów zakonnych, szczególnie domu prowincjalnego. Poprzez
denuncjatorów bezpieka zbierała informacje o planach działalności (jawnej i ukrytej) zakonu,
wystąpieniach przełożonych zakonnych, relacjach wewnętrznych w zakonie, stosunku zakonu
do Prymasa i innych biskupów. Terenowe organa bezpieczeństwa zobligowane decyzjami
kierownictwa

MBP/MSW

inwigilowały

działalność

duszpasterską

zakonu

oraz

rozpracowywały seminarium duchowne - „wylęgarnię przyszłej reakcji”.
Bezpieka dążyła do zawężenia działalności zakonu do „ram ściśle religijnych i
uniemożliwienia walki politycznej kleru przeciwko państwu” oraz zepchnięcia jego
działalność do przysłowiowej „kruchty kościelnej”. Wszyscy zakonnicy zostali objęci
ewidencją operacyjną. SB sporządzała dokładne ich charakterystyki pod kątem wrogiego,
lojalnego lub biernego nastawienia do nowego ustroju. Klasztory, parafie i sanktuarium
maryjne zostały objęte rozpracowywaniem operacyjnym jako „wrogie ośrodki reakcji”.
Zakładano na nie teczki obiektowe, w których gromadzono informacje o prowadzonej na ich
terenie „wrogiej” działalności. Sprawę operacyjną założono na całą prowincję. Wrogą
działalność zakonu wobec państwa ludowego funkcjonariusze aparatu represji widzieli w
aktywności duszpasterskiej zakonników z młodzieżą, przyciąganiem jej na naukę religii do
kościołów i formowaniem ich w duchu katolickim.
Praca funkcjonariuszy bezpieki była nastawiona na „polityczną neutralizację” zakonu,
podporządkowanie go władzy państwowej, spowodowanie akceptacji przez niego systemu
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społeczno-politycznego PRL oraz kształtowanie lojalnej postawy wobec państwa, by
oddziaływał na społeczeństwo i duchowieństwo diecezjalne zgodnie z zamysłem władzy
ludowej. Wszelka działalność zakonu została poddana pod stały nadzór SB i jej
rozpracowywanie było prowadzone pod kątem: ujawnienia ewentualnych poczynań
zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, stosunku do władz państwowych
oraz możliwości oddziaływania na rzecz dialogu i akceptacji ustroju socjalistycznego,
tendencji i układów personalnych sprzyjających działaniom dezintegrującym, a także
programów działania zakonu oraz metod i form duszpasterskich, aktywności i społecznego
profilu formacji zakonnej, stosunku do episkopatu, kontaktów z zagranicą oraz
współdziałania z instytucjami świeckimi. Dążono do osłabienia jego wpływu w polskim
społeczeństwie, skłócenia zakonników i kompromitowania niewygodnych. Bezpieka
podejmowała różnorakie działania w celu wytrącenia zakon z działalności duszpasterskiej i
ukierunkowania, by zajmował się „sprawami małoistotnymi”. Starała się kontrolować
wszelkie przejawy aktywności duszpasterskiej.
Bezpieka terenowa zajmowała się m.in. badaniem na swoim terenie stanu posiadania
klasztorów, ustaleniem najbardziej aktywnych duchowych. W Krakowie w 1955 r.
rozpracowaniem kanoników regularnych zajmował się w SB ref. Chojnacki1561. Podobnie jak
UdsW, organa bezpieki również zbierały informacje o poszczególnych klasztorach1562 i
opracowywały o nich raporty, ich historię, skład osobowy itp. Bezpieka inwigilowała zakon
pod kątem zakładania nowych placówek i prac remontowo-budowlanych.
Pierwszym kanonikiem laterańskim, którego rozpracowywano był ks. Franciszek
Dylewski, pracujący w Gdyni1563. Interesowali się jego kontaktami z zakonem i innymi
zakonnikami, obliczem politycznym oraz jego możliwościami w rozpracowywaniu zakonu.
W Gdyni ks. Dylewski pełnił funkcję katechety w szkołach podstawowych w Gdyni- Orłowie
a w Gdyni-Grabowie mieszkał, był też kapelanem sióstr elżbietanek. Utrzymywał stały
kontakt z domem macierzystym w Krakowie. Został zwerbowany do współpracy na
podstawie szantażu. Był wykorzystywany operacyjnie przez sekcję wydziału V woj. UBP od
17 listopada 1950 r.1564. Funkcjonował pod ps. „Oster”1565. W doniesieniach agenturalnych
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przekazywał informacje o poszczególnych zakonnikach, podając ich charakterystyki, np. ks.
E. Klenarta, ks. T. Widełki, ks. F. Grabiszewskiego, ks. J. Grzesiaka, ks. Wł. Borowskiego,
ks. S. Muranka, ks. J. Rychlickiego oraz informacje o formacji zakonnej1566. Mimo podjęcia
współpracy z bezpieką nie przekazywał im wszystkich znanych sobie wiadomości z zakonu.
Próbował zerwać współpracę z bezpieką1567. W tej sytuacji UB z Gdańska w listopadzie 1951
r. prosiło zwierzchników w Warszawie o pozwolenie na jego aresztowanie. Warszawa jednak
odmówiła, uzasadniając wykorzystaniem operacyjnym w 1950 r. jego osoby i rejestracją w
kartotece Departamentu II oraz brakiem dowodów na przechowywanie archiwum AK w
klasztorze kanoników w Krakowie1568. Na podstawie zeznań Stanisława Czapkiewicza
bezpieka była przekonana, że archiwum AK ks. Dylewski przechowywał u siebie w
klasztorze od końca 1948 r., lub początku 1949r.1569. Został jednak zatrzymany 29.04.1952 r.
pod pretekstem wytłumaczenia zatargów z dyrektorem szkoły oraz wyjaśnienia okoliczności
przechowywania i spalenia kartoteki AK dotyczącej konfidentów gestapo, a następnie
aresztowany pod zarzutem współpracy z nielegalną organizacją młodzieżową „Szare
szeregi”1570. Był oskarżony o

jej zainspirowanie i zorganizowanie. Bezpieka dążyła w

śledztwie do tego, by wykazać powiązania tej organizacji i księdza z wyższymi czynnikami
kościelnymi, na polecenie których rzekomo działał1571. Wyrokiem sądu w Gdańsku 22.11.
1952 r. został skazany z artykułu 86,2 KKWP i art. 23,1 MKK na karę 13 lat więzienia.
Przebywał w wiezieniu w Rawiczu i we Wronkach. W czasie pobytu w wiezieniu we
Wronkach napisał relację ze swojego życia w zakonie kanoników regularnych. Opisał w niej
stosunki panujące w zakonie i sporządził charakterystyki kilku współbraci1572. Zawarł w niej
powszechnie znane informacje.
Bezpieka

obserwowała

wszystkie

działania

zakonników.

zakonnikami, którzy głosili kazania poza kościołami zakonnymi
1565
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Interesowali
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. Śledzono działania i
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zbierano informacje o kanonikach, zwłaszcza o księżach uważanych za reakcyjnych. Poddano
kontroli operacyjnej ich pracę duszpasterską. Kontrolowano wypowiedzi w czasie mszy św. i
nabożeństw. Okresowo sporządzano reporty o treści głoszonych kazań. W meldunkach
odnotowywano wszystkie tzw. „wrogie wypowiedzi”. Inwigilowano domy zakonne.
Szczególnym zainteresowaniem objęto po dekrecie z 9.02.1953 r. klasztor w Krakowie, gdzie
mieściła się Kuria Prowincjalna1574. Bezpieka interesowała się sanktuarium w Gietrzwałdzie.
Poddawano analizie kazania tam wygłaszane. Odnotowywano nazwiska kaznodziejów,
zachowanie i nastroje pielgrzymów. Treść kazań klasyfikowano na wrogie lub religijne. Przed
każdą uroczystością przeprowadzano rozmowy z proboszczem, żądając od niego
zapobiegania wszelkich ataków na państwo. Po każdym odpuście, uroczystości kościelnej,
sporządzano sprawozdania z ich przebiegu. Bezpieka przed każdym odpustem opracowywała
plan tzw. zabezpieczenia uroczystości odpustowych. Poddawała analizie i ocenie działalność
duszpasterską poszczególnych placówek i każdego z osobna zakonnika. Chciała mieć
dokładny obraz życia wewnątrz wspólnot zakonnych. Interesowała się składem personalnym
wspólnot, działalnością niektórych zakonników, ich przeszłością wojenną, sprawdzono ich
kontakty. Przez agenturę badano nastroje w zakonie i wypowiedzi zakonników dotyczących
zmian politycznych czy relacji Państwo-Kościół. Bezpieka interesowała się nawet
najdrobniejszymi szczegółami z życia zakonników. Dzięki agenturze miała charakterystyki
poszczególnych zakonników oraz stan majątkowy wszystkich wspólnot. Zakonnicy byli
poddani perlustracji korespondencji, podsłuchowi telefonicznemu itp. Co jakiś czas bezpieka
przekazywała sprawozdania o działalności zakonu do centrali w Warszawie.
Od 1956 roku funkcjonariusze bezpieki przeprowadzali bezpośrednie rozmowy
polityczno-operacyjne z prowincjałami zakonu. Często były przeprowadzane w ich siedzibie i
opierały się na wcześniejszym dokładnym rozpoznaniu sytuacji w zakonie. Celem tych
rozmów była chęć poznania nowego prowincjała, bezpośrednie nawiązanie i utrzymanie
kontaktów z nimi oraz uzyskanie od nich informacji na tematy dotyczące zakonów (poznanie
potrzeb i planów prowincji, wewnętrznych jego spraw, celów i zamierzeń, działań
duszpasterskich w Polsce i poza granicami), wyjaśnienie niektórych drażliwych problemów w
relacjach państwo – Kościół. Organy bezpieczeństwa, by zniweczyć duszpasterską
działalność zakonników stosowała różne metody i środki w swojej pracy. Staraly się na różne
sposoby dążyć do dezintegracji
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zainteresowaniu i rozpracowywaniu bezpieki krakowskiej byli w 1961 r.1575 i w 1972 r.1576.
Na jesieni 1952 r. Bezpieka prowadziła śledztwo przeciwko bratu Alfonsowi Omernikowi,
podejrzewanemu o „nadużycia z węglem”1577.
Bezpieka prowadziła dwie sprawy operacyjne na ks. E. Klenarta. W latach 1955-1959
sprawę operacyjną kryp. „Granit” i na początku lat 60. sprawę pod kryp. „Baza XIX”1578. W
1977 r. SB w Olsztynie założyła sprawę obiektową kryp. „Jubileusz” w celu rozpoznania
planów i zamierzeń Kurii Diecezjalnej w Olsztynie i duchowieństwa parafialnego przed
uroczystościami 100 lecia objawień w Gietrzwałdzie w dniach 10-11 października 1977 r. SB
zbierała wszelkie informacje na ten temat1579.
Za wszelką cenę SB dążyła do zdobycia agentury w zakonie. Bezpieka wychodziła z
zasady, żeby wroga zniszczyć, trzeba go dobrze poznać, dlatego priorytetowym celem działań
bezpieki „po linii zakonów” przez cały okres komunistycznych rządów było wciągnięcie do
współpracy zakonników i osób z nimi związanych, by przy ich pomocy mieć je pod całkowitą
kontrolą, sterować działalnością, skłócać wewnętrznie i dokonywać rozłamów. Zdawano
sobie sprawę, że zakon wymagał szerokich werbunków z powodu kadencyjności piastowania
urzędów. Bezpiece udało się zwerbować w 1950 r. kanonika regularnego informatora ps.
„Granica”, na słabych materiałach kompromitujących. Trzeba przyznać, co wskazywały
raporty bezpieki, od współpracy się uchylał. Na spotkaniach z funkcjonariuszami SB
prowokował ich wrogimi wystąpieniami. Został przez to wyeliminowany. Założono zaś na
niego sprawę ewidencji obserwacyjnej1580. Oprócz niego w środowisku kanoników
regularnych działali m.in. TW: ps. „Bronisław”, ps. „Górnik”, ps. „Jurek”, ps. „Ołówek”, ps.
„Roman”, ps. „Stefan”, ps. „Wiktor”, ps. „Zawrat”1581, ps. „Polański”, ps. „Oskar”. Na
podstawie donosów informatora ps. „Granica” bezpieka wiedziała, że zakonnicy utrzymywali
kontakt z osobami mieszkającymi w USA i we Włoszech oraz ze współbratem ks.
Franciszkiem Kąckim mieszkającym w Anglii, od którego otrzymywali książki liturgiczne i
brewiarze. Otrzymywali je także od zarządu generalnego1582. Przez TW ps. „Roman”
zainspirowano w zakonie kanoników regularnych wizytację prymasowską. Miała ona w
1575
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zamyśle bezpieki pogłębić wewnętrzne antagonizmy1583. Dzięki jego działalności - jak
czytamy w jednym ze raportów - organa bezpieki wypracowały sobie lepszą sytuację do
pozyskania nowych źródeł informacji i dalszych destrukcyjnych działań. Dzięki TW bezpieka
zdobyła kopie ankiet dotyczących odnowy życia zakonnego i zmian w ustawodawstwie
zakonnym, jakie kanonicy opracowali w czasie Soboru Watykańskiego II. W 1961 r. w
Krakowie wśród kanoników nie było TW1584, przez co bezpieka była pozbawiona informacji
o wewnętrznych sprawach zakonu. Nie mieli też możliwości rozmów z zakonnikami. W
latach 70. bezpieka w ramach rozpracowania operacyjnego zaliczała kanoników regularnych
do grupy zakonów mniej aktywnych o zasięgu lokalnym. Takie zaszeregowanie
spowodowało, że Departament IV MSW prowadził jedynie wobec kanoników laterańskich
kontrolną sprawę obiektową. Wydziały IV KW MO inwigilowały w ramach jednej sprawy
obiektowej wszystkie placówki zakonu znajdujące się na terenie województwa. W wyniku
prewencyjnych działań organów bezpieczeństwa władze zakonne oraz gros zakonników nie
przejawiała większej aktywności na zewnątrz zakonu. W związku z tym działania bezpieki
ograniczały się wyłącznie do podtrzymania tego stanu rzeczy.

Streszczenie
W artykule przedstawiono kanoników regularnych laterańskich w Polsce i ich
działalność w czasach najnowszych w świetle materiałów zgromadzonych w Instytucie
Pamięci Narodowej. Po II wojnie światowej władzę w Polsce objęli komuniści, wrogo
nastawieni do religii i dążący do zupełnego wyeliminowania Kościoła katolickiego i jego
instytucji z przestrzeni życia publicznego. W nowej sytuacji nie łatwo było pracować
zakonom, a zwłaszcza realizować swój własny charyzmat. Kanonicy regularni laterańscy nie
mieli jeszcze wówcza w Polsce odrebnej prowincji. Do roku 1952 istniało tu tylko jedno
przeorstwo w Krakowie, któremu podlegały filie w Kamieniu, w Drezdenku, w Ełku i w
Gietrzwałdzie. Później objęli duszpasterstwo w kilku innych parafiach, a mianowicie:
Rudniku, Rąpinie, Niegosławiu, Stardunach, Bajtkowie. W 1952 roku kapituła generalna
zakonu utworzyła odrębną prowincję polską. Jej głównym ośrodkiem został klasztor
macierzysty w Krakowie, a filie w Drezdenku, Ełku i Gietrzwałdzie zostały podniesione do
statusu przeorstw. Prowincja nigdy nie liczyła więcej niż 70/80 zakonników. Komuniści
wychodzili z założenia, że aby wroga zniszczyć, trzeba go dobrze poznać. Ztej racji, obok
zwyczajnych nieprzychylnych działań administracyjnych, starali się też zwerbować do
współpracy samych zakonników, by dzięki nim rozpoznać środowisko, a także dezintegrować
jego organizację i pracę. W latach 1950-1989 udało się służbom bezpieczeństwa
komunistycznego państwa zwerbować do współpracy 10 zakonników. Nie zdołało to jednak
zdezintegrować zakonu ani jego pracy. Kanonicy regularni laterańscy dobrze prowadzili
parafie, realizowali swoje cele i zadania, choć były też niepowodzenia. Kilku zakonników po
ślubach wieczystych i ze święceniami kapłańskimi opuściło zakon, przechodzac do stanu
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świeckiego; dochodziło też do węwnetrznych sporów i podziałów. W związku z trudnościami,
sprowokowanymi przez agentów służ bezpieczeństwa, w 1964 roku kard. Stefan Wyszyński,
prymas Polski, zarządził wizytację w klasztorach kanoników regularnych prowincji polskiej.
Służby bezpieczeństwa śledziły szczególnie aktywność sanktuarium w Gietrzwałdzie, gdzie
kanonicy regularni objęli duszpasterstwo w 1945 roku. W 1877 roku w Gietrzwałdzie miały
miejsce objawienia maryjne, dlatego sanktuarium gromadziło każdego roku tłumy
pielgrzymów.
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POSŁOWIE

Odtworzyć „Felix Sæculum Cracoviæ” - Epokę Szczęśliwego XV wieku Krakowa,
stolicy państwa z jej dzielnicami, cieszącymi się jak w wypadku Kazimierza, suwerennymi
prawami miejskimi, nie jest łatwo. Poznać natłoczony splot problemów politycznych,
religijnych, umysłowych czy społecznych - to zadanie na kilkudniowe naukowe roztrząsanie
wielkich, lub drobnych wątków naszych dziejów, które zapisano w olbrzymich tomach
pełnych mądrych wyjaśnień, jak też nowych hipotez.
Takim

zadaniom

nie

ulegli

organizatorzy

konferencji

poświęconej

życiu

błogosławionego, a za niedługo, jak mamy nadzieję – świętego Stanisława Sołtysa, zwanego
pospolicie Kazimierczykiem. Konferencja naukowa zorganizowana przez prowincję polską
kanoników regularnych laterańskich w Krakowie, której program narzucił ks. prof. Kazimierz
Łatak, przypomniała pewne ustalenia odnośnie do życia i działalności Bohatera tej imprezy, a
zatem nieznane do niedawna jego nazwisko, kazimierskie pochodzenie, odbyte studia w
Akademii Krakowskiej - lub jak chcą niektórzy w Uniwersytecie - czas wstąpienia do
miejscowych kanoników, u których pełnił funkcje kaznodziei i spowiednika, i na końcu
przybliżoną datę pierwszej sublewacji jego ciała. Na marginesie przypomniano o aplikowanej
mu księdze kazań, i aż w czterech wystąpieniach dotknięto kwestii, jego akceptacji dla nurtu
duchowości - devotionis modernæ - która okazała się głównym motorem kanonikatu
regularnego w pracy duszpasterskiej. W tym rozumieniu Stanisław spod wawelskiego grodu
stał się modelowym praktykiem myśli dzieła Tomasza a Kempis De imitatione Christi,
któremu w tym miejscu zakwestionowano autorstwo, by przenieść go w krąg reformatorskiej
Pragi, a na kazimierskim gruncie złączyć go z kultem Eucharystii, który przy farze miejskiej
stał się wartością nadrzędną ich cura animarum, przy równie szeroko propagowanym kulcie
maryjnym, nie negującym wartości umysłowych.
Zgodna opinia trzech referentów, że przyjęty przez kanoników charyzmat z ducha
reguły św. Augustyna przedziwnie stopił się w ich wypadku z nauką i pracami społecznymi.
Był niezwykłym sprawdzianem ich popularności, która okazała się owocna, mimo ataków i
wielu zawirowań ze strony husytów, którzy na szczęście nie dotarli do grodów nad Wisłą. W

387

ocenie ks. Wojciecha Ćwiękały mogły tutaj spokojnie funkcjonować szkoły parafialne, domy
opieki i zintegrowana współpraca z sąsiadującym obok stołecznym Krakowem.
W bloku problemów dotykających osoby Świętego nie mogło zabraknąć ważnych
elementów związanych z jego kultem w formie wotów i artystycznych symboli wdzięczności,
translacji relikwii oraz zabiegów o beatyfikację i kanonizację. I w tych sprawach w dużej
mierze przełamał je kard. Karol Wojtyła i ostatecznie papież Benedykt XVI, który podjął
decyzję o aprobacie cudu Piotra Komorowskiego z 1617 roku, by zamknąć sześciowiekowy
okres oczekiwania na uznanie jego świętości.
Problemami, które wieńczyły dwudniowe obrady były sprawy przenikania
duchowości kanonickiej w życiu nie tylko miasta Kazimierza, lecz we wszystkich
placówkach, w których daje się zauważyć ślady ich obecności w duszpasterstwie,
kultywowaniu nauki, nauczaniu kościelnym i twórczości artystycznej. Kanonicy znaleźli się
niemal w sercu wielkich wydarzeń, które wniósł przełom XIV i XV stulecia. Ulubieńcy
królowej Jadwigi i Jagiełły stanowili znaczącą podporę w rozwoju uniwersyteckiej nauki,
umacniali jedność z prestiżową w Królestwie pozycję krakowskiego biskupstwa,
niekwestionowaną harmonię z istniejącymi zakonami franciszkanów, dominikanów,
augustianów, karmelitów, bliską im grupą średniowiecznych kanoników i pod koniec XV
stulecia paulinów. Szlachetna rywalizacja w życiu duszpasterskim poprzez bractwa i szkoły,
otwarta postawa wobec napływowej ludności niemieckiej, żydowskiej, węgierskiej i na
koniec litewskiej przynosiła niepomiernie efekty, które budziły zachwyt, popularność i jakby
swoisty magnes ściągający do Krakowa i jego dzielnic – młodzież żądną wiedzy, ludzi
kultury i sztuki propagujących nowe wytwory humanistycznych myśli i artyzmu.
Duchowi temu patronował nadal religijny charakter wzgórza wawelskiego z siedzibą
królewską, mały ufortyfikowany gród z reliktami romańskiej świątyni na Skałce, cel
pielgrzymek do miejsca męczeństwa biskupa Stanisława. „Felix sæculum Cracoviæ” dodał do
jego sławy – uczonego Jana z Kęt, Świętosława Milczącego, Michała Giedroycia, spod
wawelskiego Szymona z Lipnicy, a z Kazimierza Izajasza Bonera i kanonika Stanisława
Sołtysa. To była niezwykła mozaika postaci. Z satysfakcją daje się zauważyć wzajemną
współpracę wspomnianych wspólnot zakonnych, zjednoczonych bliskimi sobie ideałami, a
jeśli były jakieś dysonanse to ucinały je kościelne trybunały i bratnie odpusty – żywa
pamiątka trwająca do dzisiaj. Podobnie było w porządku zachowania miru praw mieszczan,
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obcokrajowców i gości. Surowa dyscyplina, kary dla łamiących porządek, konieczna forma
restytucji, to zasadnicze znamiona ładu, któremu podlegali wszyscy w demokratycznym
mieście prawa.
Konferencja zadedykowana nowemu świętemu polskiemu, Stanisławowi Sołtysowi z
Kazimierza, reprezentowana przez 22 specjalistów, zgromadziła także grono Krakowian,
którzy żywią sympatię do uroczego zakątka Kazimierza z jego niezwykłą bazyliką pw.
Bożego Ciała i do jej bogatej tradycji wyrażającej się w pięknych procesjach, niestety
ginących w źle pojętej odnowie liturgicznej Kościoła w Polsce, ale tutaj pielęgnowanej z
głębokim pietyzmem. To miły akcent, który zauważył ks. Jarosław Klimczyk w swoim
wystąpieniu, wiodąc od piętnastowiecznego modelu devotionis modernæ do współczesnej,
nowej ewangelizacji Europy i świata, by przeciwstawić się choćby tu w Krakowie
niszczącemu relatywizmowi religijnemu, który ośmielam się nazwać łagiewnickim z całą jego
podporą tutejszego pseudokatolickiego, by nie powiedzieć spod znaku cyrkla i kielni
tygodnika, groźniejszemu od obrazoburczych husytów, z którym borykał się Stanisław
Kazimierczyk. Zintegrowana postawa wielu wspólnot zakonnych nie dopuściła wówczas do
spustoszenia religijnego, przeciwnie – wiek XV uczyniła szczęśliwy w dziejach Krakowa i
Rzeczpospolitej. Nie inna zatem powinna przyświecać i dzisiaj nowa ewangelizacja, by
pokazać na jakich zasadach ma być budowana, by do „zmierzchu idei Polski”, jak powiedział
N. Devis po tragedii smoleńskiej 10 kwietnia - nie dopuścić.
Gratuluję ks. prof. Kazimierzowi Łatakowi pomysłu na stworzenie tego forum
twórczego, który poprzez dyskusje i różne postulaty, przybliżył myśli gorących patriotów
czasu schyłkowego średniowiecza, a młodym zapaleńcom tchnął ducha, aby wczuwali się w
potrzeby czasu Kościoła i państwa, w zagrożenia i zadania, które podpowiada duch nowej
ewangelizacji. Słowa uznania wypada dorzucić pod adresem ks. prof. Stefana Ryłki, który
aczkolwiek nie wygłosił swego referatu, niemniej położył niezwykłe zasługi w procesie
wiodącym do kanonizacji. I wreszcie gospodarzom tego domu: księdzu prowincjałowi
Marianowi Szczecinie, księdzu przeorowi Dariuszowi Kaczyńskiemu i księdzu proboszczowi
Piotrowi Walczakowi, że po raz drugi na przestrzeni pięciu lat pozwolili nam zebrać się pod
gościnnym dachem opactwa Bożego Ciała, aby spojrzeć w dzieje „szczęśliwego wieku
Krakowa” i budować na jego wzorze współczesną przyszłość państwa i narodu.
Janusz Zbudniewek zp
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