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Karmelici – rys historyczny  

 

 

- nazwa zakonu pochodzi od góry Karmel położonej niedaleko Hajfy w Izraelu, 

oznaczającej „ogród” (elementem karmelitańskiej pustelni jest  

halavluv hasiach, rzadka forma wilczomlecza) 

- piękno wzniesienia podziwiali już autorzy „Pieśni nad Pieśniami” (7,6 – Głowa 

twa wznosi się nad tobą jak Karmel), a jako swój erem wybrał ją prorok Eliasz, 

który walczył z kultem bożka Baala w IX wieku przed Chrystusem! 

- wkrótce pojawili się naśladowcy Eliasza, uznający go za wzór świętości  

i naśladowania w życiu pustelniczym, osobę o czystym sercu, żyjącą w miłości 

do Boga, posłuszeństwie, ubóstwie i kontemplacji 

- według legendy Eliasz często rozmawiał z Jahwe, miewał wizje i czynił cuda, 

a dzięki wstawiennictwu opatrzności napominał władców Izraela – 

 Achaba i Jezabel, którzy zwracali się ku kultom pogańskim 

- symbole: grota, płaszcz, szkaplerz, ognisty rydwan, kruki, chmura 

 



Rozwój zakonu oo.karmelitów 

 

- w 1099 roku po synodzie w Clermont wyruszyła z Europy pierwsza zbrojna krucjata do Ziemi Świętej 

- zdobyto Jerozolimę, powstało kilka małych państw feudalnych, napłynęli rycerze z Francji i kupcy z Włoch, pojawiły się 

pierwsze klasztory benedyktynów i cystersów oraz zakony rycerskie joannitów, templariuszy i krzyżaków 

- zetknięcie się z duchowością eremicką, po trzeciej krucjacie (1191) biskup Akki Jaques de Vitry pisał, że: 

 

„ Pobożni ludzie, wyrzekając się świata, zgodnie ze swoimi pragnieniami, pobudzeni gorliwością religijną, mieszkają  

w miejscach przez siebie wybranych. Jedni, pociągnięci chęcią naśladowania Pana, wybrali błogosławioną samotność 

na pustyni Kwarantanny, gdzie On po swoim chrzcie przez czterdzieści dni pościł, i żyją tam jako pustelnicy na służbie 

Chrystusa, mieszkając w skromnych grotach. Inni, naśladując wzór świętego anachorety, proroka Eliasza, prowadza życie 

samotne na górze Karmel, szczególnie w tej części, która góruje nad miastem Porfirią, zwanym dzisiaj Hajfą, przy źródle 

Eliasza, niedaleko klasztoru św. Małgorzaty, gdzie w małych ulach swoich cel, niby pszczoły Pańskie, gromadzą słodki 

miód duchowy". 

 

- działalność Aymerika i św. Bertolda po drugiej krucjacie (1149) miała swój konkretny cel – z samotnie żyjących 

pustelników stworzyć wspólnotę.  

- pierwszą regułę spisał na początku XIII wieku patriarcha Jerozolimy Albert, która skupiała się na życiu w osobnych 

celach, milczeniu, pokucie, pracy, modlitwie, posłuszeństwie przełożonemu, śpiewie psalmów, noszeniu habitu ze 

szkaplerzem oraz postulował wzniesienie klasztoru na górze Karmel, poświęconego Matce Boskiej 

- już w 1226 roku papież Honoriusz III wstępnie zaakceptował regułę zgromadzenia, w 1229 roku potwierdził ją Grzegorz IX 

 



c.d. 

 

- w połowie XIII wieku muzułmanie zajęli Jerozolimę; eremici poczuli się 

zagrożeni i stopniowo udawali się do Europy, gdzie papież Innocenty IV 

oraz Hugon di San Caro i Wilhelm z Antarados adaptowali ich do nowego 

życia, pozwalając na zakładanie klasztorów oraz ograniczając niektóre 

zakazy w regule (jedzenie mięsa, posty, milczenie) 

- kapituła generalna zakonu w Montpelier w 1287 roku zmieniono strój 

braci z pasiaków („baratti”) na białe peleryny, a w 1298 roku  

papież Bonifacy VIII anulował klauzulę Soboru Liońskiego (kwestionowano 

funkcjonowanie zakonu) 

- charakterystyczny dla karmelitów był szkaplerz, ofiarowany przez Matkę 

Boską angielskiemu zakonnikowi Szymonowi Stockowi; szata była 

symbolem zawarcia przymierza z Maryją i obietnicą zbawienia 

- do Polski karmelici zostali sprowadzeni z Pragi w 1397 roku przez królową 

Jadwigę i króla Władysława Jagiełłę; pierwsze klasztory wzniesiono 

w Krakowie, Płońsku, Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu (należały do 

prowincji niemieckiej, a od 1441 roku do czeskiej, od 1536 roku datuje się 

początek samodzielnej prowincji polskiej, później powstała litewska) 

 



Kościół Nawiedzenia NMP  

w Krakowie („na Piasku”) 

 

- według legendy około 1087 roku książę 

Władysław Herman zaniemógł na nieznaną 

chorobę skóry (ciało pokryło się wrzodami) 

- w nocy miał wizję Matki Boskiej, która 

poleciła mu iść w miejsce pod miastem, gdzie 

rosną fiołki, które winien przykładać na rany 

- kościół i klasztor budowano  

z fundacji Jagiełły i biskupa Piotra Wysza, 

kończono w czasach Zbigniewa Oleśnickiego 

i Kazimierza Jagiellończyka  

- w momencie walk o Kraków między 

Ferdynandem Habsburgiem, a kanclerzem 

Zamoyskim i Zygmuntem Wazą w 1587 roku 

spłonęły Garbary razem z kościołem 

(podobnie klasztor spalili i zniszczyli Szwedzi, 

odbudowa trwała do 1679 roku) 



 z kościoła gotyckiego, halowego stworzono świątynię barokową 

z kaplicami między filarami i kolebkowym sklepieniem z lunetami; 

fasada ze spływami wolutowymi i obeliskami nawiązuje do 

kościoła Il Gesu w Rzymie 

 Wewnątrz świątyni na chórze znajdują się barokowe organy  

z 1738 roku; ambona pochodzi z okresu międzywojennego,  

na uwagę zasługują stalle i ołtarz; pierwsze powstały w połowie 

XVIII wieku, na malowanych zapleckach znajdują się sceny  

z życia św. Eliasza; drugi obiekt to dzieło Jerzego Hankisa  

z około 1700 roku (w środku sceny Nawiedzenia św. Elżbiety  

oraz przekazania szkaplerza, rzeźby św. Elizeusza) 



 do kościoła od pd.- wsch. przylegają dwie kaplice: Matki 

Boskiej Piaskowej i Matki Boskiej Szkaplerznej  

 legenda pierwszej wiąże się z cudownym wizerunkiem, który 

pojawił się na elewacji kaplicy na tynku w końcu XV wieku, 

obecna kaplica powstała w latach 1637-1641 z ręki 

Giovanniego Trevano, odbudowana po potopie szwedzkim, 

później przearanżowana; obraz Maryi z Dzieciątkiem znajduje 

się w klasycystycznym ołtarzu z fundacji biskupa Kajetana 

Sołtyka (proj. Antoni Smuglewicz); polichromia sklepienia i 

kopuły autorstwa Piotra Molitora z iluzjonistycznymi freskami ;  

na elewacji zewnętrznej znajduje się też ”stópka królowej 

Jadwigi” 

 druga kaplica poświęcona jest kultowi Matki Boskiej 

Szkaplerznej, wzniesiona w latach 1643-1645, zniszczona przez 

Szwedów, przebudowana w okresie 1777-1779; ołtarz 

neobarokowy z rzeźbami snycerza zakonnego Kaczyrka; ołtarze 

boczne rokokowe (podobnie jak organy i chór muzyczny 

dekorowany scenami z cudami św. Szkaplerza autorstwa 

Kazimierza Mołodzińskiego) 



oo.kameduli (Camaldoli) 

 zgromadzenie powstałe we Włoszech  

z inicjatywy św. Romualda, który wstąpił 

do benedyktynów i zakładał klasztory w 

Italii; nazwa wzięła się od miejsca „campo 

di Maldoli”, skąd wzięła się nazwa 

Camaldulenses; wysłał do Polski  

dwóch zakonników, gdzie dołączyło 

trzech kolejnych (wszystkich zabito koło 

Międzyrzecza); jego uczniem był Bruno  

z Kwerfurtu, który pisał o zakonie, że jest to 

„potrójne dobro”  

„[…] dla nowicjuszów przychodzących ze 

świata miał tam być upragniony klasztor,  

dla dojrzałych zaś i łaknących żywego Boga 

doskonała samotnia, a ci, którzy pragnęli 

rozstać się z tym życiem i być razem  

z Chrystusem, mieli sposobność głoszenia 

Ewangelii poganom”. 

 



 

 

c. d.  

 nie mogli jeść mięsa, a jedynie warzywa oraz ryby z połowu,  

w dni postu chleb, który popijali wodą (posiłki spożywali  

w samotności),czasem raczono się miodem i piwem jęczmiennym, 

zakonnicy mieszkali osobno w domkach zwanych eremami 

(pustelniami), zachowywali milczenie i nie wykorzystywali muzyki 

organowej w czasie liturgii 

 reguła zabraniała kobietom wejścia do klasztoru (przeznaczono 

im kaplicę na zewnątrz), noszono białe habity z grubego suknia 

(stąd nazwa „bielanie”) oraz szkaplerze w formie tuniki, 

przewiązane sznurem  

 dzień zaczynał się o godzinie 4 rano od bicia dzwonu, spotykano 

się przy ołtarzu głównym, później o godzinie 6 była jutrznia, 

następnie tercja (modlitwa brewiarzowa) i śniadanie,  

od godziny 8 do 11.30  pracowano, o godzinie 12 zaczynała się 

seksta, obiad był przed godziną 14, dalej celebrowano nonę, 

przed godziną 17 odmawiano różaniec, potem była kolacja,  

od 18.30 się modlono: nieszpory, litania loretańska, Anioł Pański, 

czytanie oraz kompleta, modlitwa za zmarłych  



Erem oo.kamedułów na Bielanach pod Krakowem 

 

- erem powstał na szycie Srebrnej Góry w 1604 roku z inicjatywy marszałka koronnego Mikołaja Wolskiego,  

który podstępem uzyskał nadanie ziemi od Sebastiana Lubomirskiego i osadził tutaj pierwszych zakonników  

- budowa kościoła pw. Wniebowzięcia NMP (proj. Andrea Spezza) oraz domków eremickich trwała do 1642 roku 

 

Vide: https://www.youtube.com/watch?v=-y_F6H_7DY0 

https://www.youtube.com/watch?v=-y_F6H_7DY0
https://www.youtube.com/watch?v=-y_F6H_7DY0
https://www.youtube.com/watch?v=-y_F6H_7DY0


Ogród oo.kamedułów na Bielanach 

 Podział kwaterowy na małe ogródki powiązane  

z celami zakonników 

 Wnętrza ogródków obsiane parterami z kwiatami  

i bukszpanem 

 Duży ogród podzielony na 10 kwater 

 Józef Łepkowski w XIX wieku opisując erem 

odnotował, że: 

„Z góry tej są dwa dziwnie piękne widoki […]  

Od południa 4 tarasy, na których ciągnie się ogród 

warzywny, spuszczają się do lasu ku brzegom Wisły”. 



ogrody.tpnk.org.pl 12 

Zrealizowano w ramach projektu „Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii” 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (2020 r.) 

 


