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Zakon Braci Mniejszych ści ślej szej ob ser wan cji
czy li reformaci

Dnia 16 kwiet nia 1209 ro ku pa pież In no cen ty III za twier dził ust nie uło żo ną
przez św. Fran cisz ka z Asy żu (1181/82–1226) Re�gu�łę, któ ra sta ła się pod sta wą ży cia za -
ło żo ne go prze zeń no we go za ko nu w Ko ście le. Na śla dow cy św. Fran cisz ka na zy wa li się
pier wot nie „po kut ni ka mi z Asy żu”, póź niej „ubo gi mi mniej szy mi” i wresz cie „brać mi
mniej szy mi”. W tej na zwie są za war te ta kie war to ści cha rak te ry stycz ne dla du cho wo -
ści i cha ry zma tu fran cisz kań skie go, jak: ubó stwo, po ko ra, pro sto ta, uni żo ność, ra dość,
a tak że so li dar ność z naj uboż szy mi war stwa mi spo łecz ny mi. 

Wkrót ce po śmier ci św. Fran cisz ka roz go rza ły we wspól no cie bra ci mniej szych go -
rą ce dys ku sje na te mat moż li wo ści za cho wa nia cha ry zma tu fran cisz kań skie go, zwłasz -
cza zaś prze pi sa ne go przez re gu łę su ro we go ubó stwa. W związ ku z tym w za ko nie po -
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wsta ły dwa nur ty: ła god niej szy, na zwa ny póź niej kon wen tu ali zmem, i su row szy, zwa ny
ru chem ob ser wanc kim. Na po cząt ku XIV stu le cia za kon bra ci mniej szych był już wy -
raź nie po dzie lo ny na te dwie orien ta cje. Po nie waż róż ni ce po mię dzy ni mi co raz bar -
dziej się po głę bia ły, dla te go pa pież Le on X pod jął de cy zję o po dzia le za ko nu na dwa
od ręb ne or ga ni zmy. Bul lą Ite� et� vos z 29 V 1517 ro ku1 utwo rzył dwa za ko ny: bra ci
mniej szych ob ser wan tów i bra ci mniej szych kon wen tu al nych.

Z upły wem cza su rów nież u bra ci mniej szych ob ser wan tów na stą pi ło ob ni że nie pier -
wot nej gor li wo ści. W związ ku z tym po wsta ły w za ko nie no we ru chy re for mi stycz ne: re ko lek -
ci2, al kan ta rzy ści, zwa ni tak że dys kal ce ata mi, czy li brać mi bo sy mi3, ka pu cy ni4 i re for ma ci.

Ka pu cy ni w 1619 ro ku odłą czy li się de fi ni tyw nie od ob ser wan tów i utwo rzy li
osob ny za kon, na to miast re ko lek ci, al kan ta rzy ści i re for ma ci po zo sta li w łącz no ści
z ob ser wan ta mi, acz kol wiek po sia da li dość du żą au to no mię, wła sne pro win cje, usta -
wo daw stwo. Ten stan rze czy prze trwał do 4 paź dzier ni ka 1897 ro ku, kie dy pa pież Le -
on XIII na mo cy kon sty tu cji apo stol skiej Fe�li�ci�ta�te�Qu�adam zniósł wszyst kie od ręb no -
ści w za ko nie bra ci mniej szy ch5. Ak tu al nie ma my za tem w Ko ście le trzy ro dzi ny
pierw sze go za ko nu fran cisz kań skie go: za kon bra ci mniej szych, za kon bra ci mniej szych
kon wen tu al nych i za kon bra ci mniej szych ka pu cy nów.

Re for ma ci
Po wsta nie re for ma tów jest zwią za ne z klasz to rem we Fon te Co lom bo6. Ini cja to -

rem i przy wód cą te go ru chu był za kon nik po cho dze nia hisz pań skie go z rzym skiej pro -
win cji ob ser wan tów, Es te ba no Mo li na (zm. 1579), któ re mu w 1519 ro ku ge ne rał za -
ko nu Fran ci szek Li che tt (1518–20) prze ka zał wspo mnia ny klasz tor.

Na stęp ne la ta przy nio sły ko lej ne do ku men ty i roz po rzą dze nia pa pie skie, dzię ki
któ rym re for ma się umac nia ła. Ro sła licz ba ku sto dii, klasz to rów i za kon ni ków. Re for -
ma ci prze kro czy li gra ni ce Ita lii i po ja wi li się w Pol sce, Ba wa rii, Ty ro lu i Au strii. Za czę -
li tak że zaj mo wać waż ne sta no wi ska w ca łym za ko nie. Prze ło mo wą da tą w hi sto rii re -
for ma tów był dzień 12 ma ja 1639 ro ku, kie dy Urban VIII wy dał mo tu pro prio In�iunc�ti
no�bi�s7, pod no szą ce wszyst kie ku sto die re for mac kie ma ją ce przy naj mniej 12 klasz to -
rów do ran gi pro win cji. W do ku men cie tym czy ta my: „Jak do wie dzie li śmy się, ku sto -
die Za ko nu Bra ci Mniej szych św. Fran cisz ka, tzw. re for ma tów, tak się roz krze wi ły, że
mo gą z nich po wstać pro win cje re for mac kie, od ręb ne od pro win cji bra ci ob ser wan tów
te goż za ko nu, co by ło by bar dzo po ży tecz ne dla za cho wa nia wśród nich po ko ju.

Dla te go, świa do mi rze czy, wła sną po wa gą, po doj rza łym na my śle, peł nią Na szej wła -
dzy apo stol skiej ni niej szym pi smem usta na wia my pro win cja mi Bra ci Mniej szych te goż za -
ko nu ku sto die: Wiel ko pol ską i Ma ło pol ską oraz wszyst kie in ne ku sto die re for mac kie
w czę ści przed al pej skiej, o ile tyl ko po sia da ją przy naj mniej 12 klasz to rów każ da”8.

Do ku ment pa pie ski re gu lo wał sze reg in nych spraw, ta kich np. jak na zwy pro win -
cji, pre ce den cja, wi zy ta cja klasz to rów, prze cho dze nie ob ser wan tów do re for ma tów
i od wrot nie9. 

Na mo cy mo tu pro prio In�iunc�ti�no�bis po wsta ły 23 pro win cje wło skie i 2 pol skie.
Wcze śniej ist nia ły już pro win cje: ba war ska, ty rol ska i au striac ka, ra zem 28 pro win cji.
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W 1680 ro ku, czy li 41 lat po ogło sze niu In�iunc�ti�no�bis�re for ma ci po sia da li 34 pro win -
cje, 600 do mów i 11 400 za kon ni ków. Do 1762 ro ku licz ba pro win cji wzro sła do 37,
klasz to rów do 800 i za kon ni ków do 19 00010. 

Za ty mi licz ba mi kry je się bo ga te ży cie du cho we, na uka, oży wio na dzia łal ność apo -
stol ska, świę tość (wie lu bra ci zo sta ło be aty fi ko wa nych i ka no ni zo wa nych, tak że przez pa -
pie ża Ja na Paw ła II)11. Kil ku za kon ni ków otrzy ma ło ty tuł „czci god ne go”, trwa ją tak że pro -
ce sy be aty fi ka cyj ne kil ku na stu sług Bo żych, wśród nich Po la ka, bra ta Aloj ze go Ko si by 12.

Z ro dzi ny re for mac kiej wy wo dził się je den z naj wy bit niej szych mi ni strów ge ne ral -
nych ca łe go za ko nu bra ci mniej szych, słu ga Bo ży Ber nar dyn z Por to gru aro (1822–1895),
od no wi ciel i apo stoł jed no ści za ko nu fran cisz kań skie go. Po wo łał on do ist nie nia urzę do -
we cza so pi smo „Ac ta Or di nis Mi no rum” (póź niej „Ac ta Or di nis Fra trum Mi no rum”),
pierw sze te go ty pu pi smo w ca łym Ko ście le, po pie rał ca łym ser cem za kła da nie ko le giów
se ra fic kich, któ re mia ły kształ cić dla za ko nu mło dzież w za kre sie szko ły śred niej, za ło żył
in sty tut na uko wy pod na zwą Col le gium Pa trum Edi to rum, któ re go głów nym ce lem by -
ło kry tycz ne wy da nie wszyst kich dzieł św. Bo na wen tu ry, i wresz cie Pa pie skie Ate neum
An to nia num, któ re pa pież Jan Pa weł II pod niósł do ran gi uni wer sy te tu pa pie skie go 13.

Na każ dym po lu dzia łal no ści Ko ścio ła moż na spo tkać re for ma tów. Pra co wa li oni
na mi sjach w Oj czyź nie Chry stu sa, Szwaj ca rii, na Wę grzech, w Sied mio gro dzie, Pe -
ters bur gu, Chi nach, Egip cie, Etio pii, Ser bii, Ma ce do nii, Tur cji, w kra jach Ame ry ki
Po łu dnio wej (Bra zy lia, Chi le, Bo li wia, Ar gen ty na) i w Ame ry ce Pół noc nej. Kan dy da ci
do pra cy mi syj nej przy go to wy wa li się w rzym skim Ko le gium S. Pie tro in Mon to rio,
któ re zo sta ło po wo ła ne do ist nie nia w 1622 ro ku przez To ma sza Obi ci ni z No va ry 14. 
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Re for ma ci sta wia li so bie am bit ne ce le, mia no wi cie prze strze ga nie Re�gu�ły�za ko nu
bra ci mniej szych w jej naj su row szej in ter pre ta cji. Sta ra li się brać przy kład ze św. Fran -
cisz ka z Asy żu, je go pierw szych na śla dow ców i pierw szych ob ser wan tów. Ich ży cie opie -
ra ło się głów nie na mo dli twie i kon tem pla cji. „Każ de go dnia [re for ma ci] od pra wia li
wspól nie dwu go dzin ne roz my śla nie; oprócz ofi cjum z dnia, re cy to wa li z naj więk szą po -
boż no ścią, co dzien nie, z wy jąt kiem uro czy stych świąt, ofi cjum za zmar łych i ofi cjum
na cześć Naj święt szej Ma ryi Pan ny oraz sie dem psal mów po kut nych. Ich umar twie nia
by ły wprost za dzi wia ją ce. Tyl ko w nie dzie le i czwart ki spo ży wa li coś go to wa ne go, w in -
ne dni na to miast po si la li się tyl ko chle bem, owo ca mi i su ro wy mi ja rzy na mi. Z god ną
po dzi wu su ro wo ścią za cho wy wa li po sty, nie tyl ko na zna czo ne przez Ko ściół, lecz tak -
że i in ne: od uro czy sto ści Ob ja wie nia Pań skie go przez cią głych 40 dni, od Wnie bo -
wstą pie nia Chry stu sa do uro czy sto ści Ze sła nia Du cha Świę te go, od okta wy świę tych
Pio tra i Paw ła aż do Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny i od 20 sierp nia do 29
wrze śnia. Nie któ rzy sy pia li na go łej zie mi, in ni na szorst kich de skach; jesz cze in ni no -
si li na go łym cie le że la zne ob rę cze, pan ce rze lub bar dzo ostre wło sien ni ce. Pa trząc
na nich wy da wa ły się praw dzi we opo wia da nia o daw nych pu stel ni kach z Ni try oraz Egip -
tu i zda wa ło się, ja ko by pierw si ucznio wie ro dzą ce go się Za ko nu Bra ci Mniej szych
wró ci li na ten świat. Sta ra li się skru pu lat nie ukry wać przed oczy ma świa ta ten cen ny
skarb swo jej świę to ści”15. Idąc za przy kła dem pierw szych na śla dow ców św. Fran cisz ka
z Asy żu, bar dzo czę sto cho dzi li bo so. Je dy nie ka pła ni mie li po zwo le nie na uży wa nie
obu wia w cza sie spra wo wa nia świę tych czyn no ści li tur gicz nych. Do ar se na łu umar -
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twień na le ża ła tak że prak ty ka bi czo wa nia. W wiel ko pol skiej pro win cji re for ma tów bi -
czo wa nie od by wa ło się w każ dy po nie dzia łek, śro dę i pią tek, wy jąw szy dni w któ re przy -
pa da ły świę ta I lub II kla sy, w re fek ta rzu, przy za mknię tych drzwiach i szczel nie za sło -
nię tych oknach. W cza sie bi czo wa nia od ma wia no psal my Mi�se�re�re� i De� pro�fun�dis,
an ty fo nę Chri�stus�fac�tus�est�z ora cją, Wi�taj�Kró�lo�wo�z trze ma ora cja mi i mo dli twy w in -
ten cji do bro dzie jó w16. Re for ma ci w od róż nie niu od ob ser wan tów no si li ha bit znacz nie
węż szy, z krót szy mi rę ka wa mi, płaszcz za kon ny się gał tyl ko do ko lan. Prze strze ga no su -
ro we go mil cze nia. Prak ty ko wa no tak że ogra ni cze nia w za kre sie uży wa nia dzwo nów, or -
ga nów, w li tur gii po słu gi wa no się skrom ny mi na czy nia mi i sza ta mi li tur gicz ny mi 17.
Prze ja wem umar twie nia i pro sto ty by ło za le ce nie za war te w Con�sti�tu�tio�nes�spe�cia�le
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pro� Rec�col�lec�tis� Hi�spa�niae� et� Re�for�ma�tis� Ita�liae, aby ofi cjum bre wia rzo we nie by ło
śpie wa ne, lecz re cy to wa ne w me�dio�cri�to�no�18.

Re for ma ci na zie miach pol skich
In for ma cje o waż nych wy da rze niach w za ko nie fran cisz kań skim, zwłasz cza w oj czyź nie

fran cisz ka ni zmu, we Wło szech, do cie ra ły do Pol ski róż ny mi ka na ła mi. Przede wszyst kim
przy wo zi li je bra cia, któ rzy uda wa li się na ka pi tu ły ge ne ral ne, na stu dia lub też piel grzy mo -
wa li do miejsc świę tych. Tą dro gą do wia dy wa no się rów nież o no wych prą dach re for mi stycz -
nych w za ko nie. Po cząw szy od 1587 ro ku, zwo len ni cy tych prą dów uda wa li się do Włoch,
aby za po znać się z ni mi bez po śred nio, a na stęp nie prze szcze pić je na grunt pol ski.

Pio nie rem re for ma tów na zie miach pol skich był Ga briel z Gród ka 19, ber nar dyn, któ -
ry ze tknął się z tym ru chem w Au strii, na Sło wa cji, głów nie zaś we Wło szech, gdzie prze -
by wał przez kil ka lat. Pier wot nie pra gnął po zy skać na rzecz re for my ca łą pro win cję, ale kie -
dy mu się to nie uda ło, w 1605 ro ku oparł się na bre we pa pie ża Kle men sa VII z 1593 ro ku,
któ re zo bo wią zy wa ło pro win cje ob ser wanc kie, aby w każ dej z nich zwo len ni kom ści ślej szej
ob ser wan cji od da no przy naj mniej trzy klasz to ry. Re for ma ci nie sta wia li wy gó ro wa nych żą -
dań, a na wet te go mi ni mum, na ja kie im ze zwa lał wspo mnia ny pa pie ski do ku ment.
Chcie li otrzy mać przy naj mniej je den klasz tor. Ale na wet te go nie uda ło im się uzy skać.
W tej sy tu acji, po cząw szy od 1606 ro ku, za czę li dą żyć do za kła da nia na te re nie Pol ski wła -
snych klasz to ró w20. Nie ste ty i te pró by nie by ły ła twe. Wpraw dzie w 1607 ro ku osie dli li się
w Piń czo wie, ale wkrót ce mu sie li tę pla ców kę opu ścić. Wo bec te go swo ją sie dzi bę ulo ko -
wa li w cze skim Oło muń cu 21. Tym cza sem licz ba zwo len ni ków re for my cią gle ro sła. Sko rzy -
sta no za tem z nada rza ją cej się oka zji i osie dlo no się w 1610 ro ku w Gli wi cach, gdzie
przy ist nie ją cym już drew nia nym ko ście le pw. Świę te go Krzy ża wznie sio ny zo stał drew nia -
ny klasz to r22. Z te go klasz to ru, po ło żo ne go bli sko gra ni cy pol skiej, za kon ni cy mo gli utrzy -
my wać kon tak ty ze zwo len ni ka mi re for my w kra ju i po zy ski wać dla niej moż nych i wpły -
wo wych pro tek to rów. To głów nie dzię ki nim de le ga cja re for ma tów pod prze wod nic twem
Cy pria na Goz dec kie go, któ ra w 1620 ro ku uda ła się do Rzy mu, aby uzy skać po zwo le nie
na osie dle nie się re for ma tów w Pol sce, ten cel osią gnę ła. Goz dec ki zdo łał po zy skać dla
swo jej spra wy moż nych i wpły wo wych lu dzi w oso bie pro tek to ra Pol ski Alek san dra Per ret -
ti Mon tal to, kar dy na ła Fa bry cju sza Ve ral lo i krew ne go pa pie ża Grze go rza XV Lu dwi ka Lu -
do vi si. Kar dy nał Ve ral lo na po le ce nie Grze go rza XV dnia 13 VII 1621 ro ku mia no wał Alek -
san dra Pa ta vi na (z Pa dwy) z me dio lań skiej ku sto dii re for ma tów ko mi sa rzem apo stol skim
dla spra wy wpro wa dze nia re for ma tów do Pol ski 23.

No wo mia no wa ny ko mi sarz nie zwłocz nie udał się do Pol ski. To wa rzy szy li mu Cy -
prian Goz dec ki i 6 za kon ni ków wło skich. Po dro dze przy łą czy ło się do nich 16 pol skich re -
for ma tów prze by wa ją cych po za gra ni ca mi Pol ski. Do Gli wic do tar li 2 X 1621 ro ku, skąd
uda li się do Kra ko wa, gdzie prze pro wa dził po zy tyw nie za koń czo ne roz mo wy z nun cju -
szem apo stol skim Ko smą Tor re sem i bi sku pem kra kow skim Mar ci nem Szysz kow skim.
Dla spra wy re for my na zie miach pol skich uda ło się po zy skać rów nież kró la pol skie go Zyg -
mun ta III. To wszyst ko stwa rza ło pod sta wy do utwo rze nia no wych klasz to rów: w Za kli czy -
nie nad Du naj cem, Miej skiej Gór ce (Go rusz kach) i Osiecz nej. W rok póź niej przy by ły ko -
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lej ne klasz to ry: w Cho czu, Łą kach Bra tiań skich, War sza wie i Wie licz ce 24. Ko lej nym kro -
kiem, ja ki pod jął Alek san der z Pa dwy, by ło utwo rze nie 3 VI 1623 ro ku dwóch ku sto dii: ma -
ło pol skiej pw. Mat ki Bo skiej Aniel skiej, do któ rej do łą czo no rów nież klasz tor Świę te go
Krzy ża w Gli wi cach na Ślą sku, i wiel ko pol skiej pw. św. An to nie go z Pa dwy 25.

Na ka pi tu le od by tej w Za kli czy nie na ku sto sza ku sto dii ma ło pol skiej i na Ru si
zo stał wy bra ny Fe liks Mą kow ski, „Po lak, spo wied nik i ka zno dzie ja, re for mat”. Wy bór
za twier dził Alek san der Pa ta vin. Na dys kre tów zaś, czy li de fi ni to rów, wy bra no: Cy pria -
na Goz dec kie go, „spo wied ni ka, ka zno dzie ję, re for ma ta, Po la ka”, i Ja na z Gal bia to,
„ka zno dzie ję, spo wied ni ka, z na szej Re for my me dio lań skiej” – czy ta my w de kre cie 26. 

Dla ku sto dii św. An to nie go z Pa dwy w Wiel ko pol sce i na Ma zow szu ku sto szem
zo stał Be ne dykt Bu ła kow ski, „ka zno dzie ja, teo log, re for mat, Po lak”, a dys kre ta mi Ber -
nar dyn Mia skow ski, „ka zno dzie ja, spo wied nik, re for mat, Po lak”, i Bo na wen tu ra z Va -
ral lo, „Włoch, spo wied nik, z re for mac kiej pro win cji me dio lań skiej”27.
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Pol skie ku sto die wraz ze wszyst ki mi in ny mi ku sto dia mi re for mac ki mi zo sta ły
pod nie sio ne do ran gi pro win cji przez Urba na VIII na mo cy kon sty tu cji apo stol skiej In�-
iunc�ti�No�bis z 12 V 1239 ro ku.

Po uzy ska niu peł nej nie za leż no ści pol scy re for ma ci roz wi ja li się z nie zwy kłym
dy na mi zmem. W chwi li uzy ska nia peł nych praw pro win cji, czy li w 1639 ro ku, by ły
w Pol sce 22 klasz to ry re for mac kie, w któ rych prze by wa ło oko ło 150 za kon ni ków.
W 1700 ro ku obie pro win cje mia ły 45 do mów i oko ło 740 za kon ni ków, w 1762 ro ku 58
klasz to rów i 1269 za kon ni ków, a w 1772 ro ku 60 klasz to rów i 1345 za kon ni kó w28. 

Ten dy na micz ny roz wój stwa rzał pod sta wy do utwo rze nia no wych pro win cji.
A za tem z pro win cji ma ło pol skiej w 1746 ro ku wy dzie lo no pięć klasz to rów i utwo rzo -
no z nich ku sto dię ru ską pw. Mat ki Bo skiej Bo le snej. W 1763 ro ku pa pież Kle -
mens XIII pod niósł ją do ran gi pro win cji. Z pro win cji wiel ko pol skiej w 1750 ro ku wy -
dzie lo no 12 klasz to rów i utwo rzo no pro win cję pru ską pw. Wnie bo wzię cia NMP29.
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Ten buj ny roz wój zo stał za ha mo wa ny na prze ło mie XVIII i XIX wie ku z po wo du
utra ty przez Pol skę nie pod le gło ści oraz eks pan sji prą dów oświe ce nio wych. 

Pierw szy roz biór Pol ski spo wo do wał dez or ga ni za cję we wszyst kich czte rech pro -
win cjach: osiem klasz to rów pro win cji ma ło pol skiej zna la zło się na te re nie za bo ru au -
striac kie go, na zwa ne go póź niej Ga li cją. Po zo sta łe klasz to ry le ża ły na te re nie okro jo nej
Rze czy po spo li tej. Sto sun ko wo naj mniej ucier pia ła pro win cja wiel ko pol ska, w któ rej
po pierw szym roz bio rze tyl ko dwa klasz to ry (w Ła bi szy nie i Pa ko ści) zna la zły się w za -
bo rze pru skim, a po zo sta łe 15 osta ło się w gra ni cach Rze czy po spo li te j30. 

W pierw szych la tach oma wia ne go okre su ży cie za kon ne to czy ło się pra wie nor mal -
nie. Jed nak z upły wem cza su na si la ły się re pre sje, a póź niej na stę po wa ły ka sa ty po szcze -
gól nych klasz to rów. Osta tecz nie z czte rech pro win cji re for mac kich le żą cych na te re nach
ob ję tych za bo ra mi nie ule gła li kwi da cji je dy nie pro win cja ga li cyj ska pw. Mat ki Bo skiej
Bo le snej, któ ra w 1816 ro ku li czy ła dzie więć klasz to rów i 52 za kon ni ków. 

Na te re nie za bo ru pru skie go z daw nej pro win cji Wnie bo wzię cia NMP oca la ły
tyl ko dwa klasz to ry: w Łą kach Bra tiań skich i Wej he ro wie. Sta ły się one za ląż kiem no -
wej pro win cji pw. Nie po ka la ne go Po czę cia NMP w Pru sach Za chod nich i Wiel kim
Księ stwie Po znań skim, któ ra zo sta ła ery go wa na w 1855 ro ku przy wy dat nej po mo cy ar -
cy bi sku pa Le ona Przy łu skie go 31. W skład tej pro win cji wcho dzi ły, oprócz wy mie nio -
nych już klasz to rów, Miej ska Gór ka (Go rusz ki), Osiecz na, Wron ki, Po znań (klasz tor
po kar me lic ki przy ko ście le Bo że go Cia ła), Za mar te i By sła wek. Pierw szym pro win cja -
łem zo stał Pa cy fik By dłow ski. W chwi li po wsta nia pro win cja li czy ła 21 za kon ni ków
(17 ka pła nów i 4 bra ci za kon nych), w 1873 by ło ich już 112 (41 ka pła nów, 15 kle ry -
ków i 56 bra ci). Do brze za po wia da ją cy się roz wój zo stał na gle za ha mo wa ny na sku tek
tzw. usta wy ma jo wej z 1873 ro ku (Kul tur kampf). Wła dze pru skie ska so wa ły wszyst kie
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klasz to ry. Więk szość za kon ni ków, zwłasz cza młod szych, wy je cha ła do pra cy dusz pa -
ster skiej za gra ni cę. W kra ju zo sta ło 33, prze waż nie star szych wie kiem za kon ni ków
(18 ka pła nów i 15 bra ci). Oni to pod trzy my wa li cią głość pro win cji, bo wiem wła dze ko -
ściel ne i za kon ne nie uzna ły bez praw ne go ak tu ka sa ty władz pru skich. W ta kiej mi -
nia tu ro wej for mie, z dwo ma klasz to ra mi (Miej ska Gór ka i Osiecz na) i kil ko ma za kon -
ni ka mi, pro win cja prze trwa ła do cza sów od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści.
Od ro dzi ła się w 1923 ro ku, kie dy przy łą czo no do niej Ko mi sa riat Za leż ny św. Ja dwi gi
z klasz to ra mi w Pa new ni kach ko ło Ka to wic, Ryb ni ku, Wie lu niu i Cho czu.

Re for ma ci za pi sa li pięk ne kar ty w wie lu dzie dzi nach ży cia re li gij ne go, kul tu ral ne -
go i spo łecz ne go. Pro wa dzi li dzia łal ność dusz pa ster ską we wła snych ko ścio łach i w ko -
ścio łach pa ra fial nych. By li mi sjo na rza mi lu do wy mi i re ko lek cjo ni sta mi. Pod ich opie ką
znaj do wa ło się kil ka zna nych sank tu ariów Mę ki Pań skiej (Kal wa ria Wej he row ska, Kal -
wa ria Pa ko ska, Gó ra Świę tej An ny na Ślą sku), Mat ki Bo żej (Łą ki Bra tiań skie, Mied nie -
wi ce, Ka zi mierz nad Wi słą, Osiecz na). Wy mie nio ne sank tu aria, w szcze gól no ści Łą ki
Bra tiań skie i Wej he ro wo, by ły tak że pręż ny mi ośrod ka mi ży cia na ro do we go i pa trio tycz -
ne go. Pro wa dzi li szko ły w Pa ko ści, To ru niu Pod gó rzu, Wej he ro wie, Żu ro mi nie, Wło -
cław ku. Opie ką dusz pa ster ską obej mo wa li ob co kra jow ców, szcze gól nie Niem ców, pra -
co wa li nad na wra ca niem in no wier ców: pro te stan tów, pra wo sław nych i ży dów.
Po ka sa cie za ko nów wie lu za kon ni ków zna la zło się po za gra ni ca mi kra ju, gdzie pra co wa -
li owoc nie tak że wśród pol skich emi gran tów: w Bra zy lii, Tur cji, USA, gdzie da li po czą -
tek pol skiej pro win cji pw. Wnie bo wzię cia NMP.

By li wśród nich tak że wy bit ni ka zno dzie je, au to rzy wy da nych zbio rów ka zań
i mi sjo na rze lu do wi: R. Ry chłow ski (zm. 1673), B. Gu tow ski (zm. 1696), A. Wę grzy -
no wicz (zm. 1721) i wie lu in nych. Szcze gól ną chlu bą re for ma tów by li za kon ni cy, któ -
rzy zmar li w opi nii świę to ści, a by ło ich po nad 15032.
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Pi śmien nic two do ty czą ce hi sto rii re for ma tów na zie miach pol skich jest dość ob -
fi te. Bra ku je jed nak ta kiej syn te zy, ja kiej się do cze ka li ber nar dy ni i fran cisz ka nie kon -
wen tu al ni pió ra ks. Ka mi la Kan ta ka 33, choć wia do mo, że nad ta kim dzie łem pra co wa -
ł34. Kan tak na pi sał ar ty kuł o po wsta niu re for ma tów pol ski ch35, któ ry na stęp nie
zmie nio ny i po sze rzo ny za mie ścił w swo im dzie le Ber�nar�dy�ni�pol�scy�36.

Bo ga te źró dła do dzie jów re for ma tów w Pol sce znaj du ją się głów nie w Ar chi wum
Pro win cji Fran cisz ka nów -Re for ma tów w Kra ko wie. Nie co ma te ria łów spo czy wa tak że
w ar chi wach ko ściel nych i pań stwo wych.

Z daw nych au to rów na le ży przede wszyst kim wy mie nić Alek se go Ko ra le wi cza 37

i Onu fre go My sł kow skie go 38. Cen ne in for ma cje o po cząt kach re for ma tów na zie miach
pol skich i o po szcze gól nych klasz to rach za wie ra ją dzie ła Ba zy le go Ma li now skie go 39.

Nie oce nio nym źró dłem do po zna nia ży cia we wnętrz ne go w pol skich pro win -
cjach re for mac kich są sta tu ty po szcze gól nych pro win cji 40, któ re „w po rów na niu z in -
ny mi sta tu ta mi w za ko nie fran cisz kań skim (...) o wie le do sko na lej od zwier cie dla ły
pier wot ne go du cha Za ło ży cie la i wier nie ako mo do wa ły te go du cha w ży ciu za kon ni -
ków. Ze wzglę du na uję cie ży cia za kon ne go w ra my ści słej or ga ni za cji i ob ser wy oraz
przy wró ce nie mu form re ali zo wa nych przez pierw szych bra ci św. Fran cisz ka – re for -
mac kie sta tu ty sta ły się w za ko nie fran cisz kań skim wzo rem, z któ re go do dziś czer pie
usta wo daw stwo za kon ne”41. Ce re mo nia rze za kon ne 42, mo dli tew ni ki 43 oraz li te ra tu ra
asce tycz na, z któ rej za kon ni cy ko rzy sta li 44, to ko lej ne źró dła wie dzy o ży ciu re for ma -
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tów. Nie moż na też po mi nąć wy da nej dru kiem kro ni ki klasz to ru w Wej he ro wie 45 au -
tor stwa Grze go rza z Gdań ska, jed ne go z wy bit niej szych re for ma tów pol skich.

Dzie je re for ma tów pol skich ba da od lat gru pa hi sto ry ków z pro win cji Mat ki Bo skiej
Aniel skiej za ko nu bra ci mniej szych. Ar chi tek tu rą ze spo łów klasz tor nych re for ma tów
zaj mu je się Adam Bła chut OFM46, au tor mo no gra fii po świę co nej za kon ne mu ar chi tek -
to wi bra tu Ma te uszo wi Osiec kie mu 47. Hen ryk Błaż kie wicz OFM jest m.in. au to rem ar -
ty ku łu o po wsta niu ma ło pol skiej pro win cji re for ma tó w48 i o klasz to rze w Pi li cy 49. Zgłę -
biał tak że hi sto rię stu diów w ma ło pol skiej pro win cji re for ma tów i w za ko nach
fran cisz kań skich w Pol sce 50.

Jan Mo dest Pa siecz nik OFM jest au to rem 189 pu bli ka cji 51. Znacz na ich część
do ty czy hi sto rii fran cisz kań skiej. Do naj waż niej szych spo śród nich moż na za li czyć
mo no gra fie klasz to rów w Kra ko wie 52, Bie czu 53 i Za kli czy nie nad Du naj ce m54.

Al bin Sro ka OFM wy dał opra co wa nie do ty czą ce usta wo daw stwa za kon ne go 55

oraz mo no gra fie klasz to rów w Prze my ślu 56, Ja ro sła wiu 57, Ka zi mie rzu nad Wi słą 58,
Wie licz ce 59 i w Piń czo wie 60. 

Dzie ja mi re for ma tów na zie miach pol skich zaj mu je się też An zelm J. Szte in ke
OFM, au tor po nad 100 pu bli ka cji, spo śród któ rych zde cy do wa na więk szość do ty czy
oma wia ne go te ma tu. Naj waż niej szym je go dzie łem jest mo no gra fia ko ścio ła pw. św.
An to nie go i klasz to ru re for ma tów w War sza wie 61. Na ła mach „Stu diów Fran cisz -
kań skich” opu bli ko wał słow nik bio gra ficz ny pol skich bra ci mniej szych, któ rzy pra -
co wa li w Oj czyź nie Chry stu sa – wśród nich wie lu re for ma tó w62. Zaj mo wał się rów -
nież hi sto rią ko ścio ła i klasz to ru we Wło cław ku 63. Au tor wie lu bio gra mów
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za kon ni ków re for mac kich, pu bli ko wa nych prze waż nie na ła mach „Pol skie go Słow -
ni ka Bio gra ficz ne go” oraz w En cy klo pe dii Ka to lic kiej. Wraz z Grze go rzem Wi -
śniow skim OFM opra co wał syn te zę dzie jów re for ma tów pol ski ch64.

Grze gorz An to ni Wi śniow ski OFM opra co wał hi sto rię ma ło pol skiej pro win cji re -
for ma tó w65 oraz ogło sił ar ty kuł o dzie jach re for ma tów na zie miach pol skich w la -
tach 1772–197066.

Re for ma ci w Po zna niu
Re for ma ci zo sta li spro wa dze ni do Po zna nia w 1657 ro ku przez bi sku pa Woj cie cha

To li bow skie go i osa dze ni na za ku pio nym przez nie go grun cie znaj du ją cym się na nie wiel -
kim wznie sie niu w pół noc no -wschod niej czę ści Śród ki, w są siedz twie ka te dry po znań skiej
i ko ścio ła św. Mał go rza ty. Naj pierw po wsta ły drew nia ne za bu do wa nia ko ścio ła i klasz to ru.
Bi skup To li bow ski miał za miar po sta wić re for ma tom mu ro wa ne za bu do wa nia, ale śmierć
unie moż li wi ła zre ali zo wa nie te go za mia ru. Zmar ły bi skup w swo im te sta men cie za pi sał
za kon ni kom wie le ksią żek ze swo jej bi blio te ki oraz spo ro ob ra zów. Dzie ła bu do wy ko ścio -
ła i klasz to ru pod jął się Łu kasz Sze li ga Nie mo jew ski. Nie ste ty i je mu nie uda ło się bu do -
wy do pro wa dzić do koń ca z po wo du śmier ci. Roz po czę te pra ce kon ty nu owa li ko lej ni gwar -
dia nie. W 1681 ro ku gwar dian Cy prian Ru jew ski do koń czył wzno sze nia świą ty ni, a czte ry
la ta póź niej bi skup po znań ski Ste fan Wierz bow ski kon se kro wał ko ściół pod we zwa niem
św. Ka zi mie rza i Nie po ka la ne go Po czę cia NMP.

W la tach 1752–55 do ko na no w ko ście le wy mia ny oł ta rzy we dług mo de lo we go pro -
jek tu spo rzą dzo ne go przez za kon ne go ar chi tek ta bra ta Ma te usza Osiec kie go dla ko ścio ła
w Boć kach na Pod la siu 67. By ło to zgod ne z uchwa łą ka pi tu ły pro win cji wiel ko pol skiej na -
ka zu ją cej wy ko na nie no we go wy po sa że nia ko ścio łów re for mac kich we dług ści śle okre ślo -
nych za sad.

Re for ma ci po znań scy roz wi ja li w swo im ko ście le ta ką sa mą dzia łal ność, jak w in nych
ośrod kach za kon nych. Peł ni li rów nież za szczyt ną funk cję ka zno dzie jów ka te dral nych.
Pod czas lek tu ry Kro�ni�ki�Re�for�ma�tów�po�znań�skich� rzu ca się w oczy dba łość za kon ni ków
o dom Bo ży oraz gor li wość dusz pa ster ska. Sys te ma tycz nie po więk sza li za so by bi blio tecz -
ne, o czym świad czą re gu lar ne za pi sy no wo ści wy daw ni czych w Kro�ni�ce.�

W lip cu 1804 ro ku roz po rzą dze nie kró la Fry de ry ka III po ło ży ło kres klasz to ro wi
Re for ma tów na Śród ce. Trzech ostat nich za kon ni ków zo sta ło zmu szo nych do opusz -
cze nia klasz to ru i za miesz ka nia za głów nym oł ta rzem. Bar dzo bo le śnie od czu li za mia -
nę ko ścio ła na szpi tal woj sko wy. Ostat ni re for mat, Jan Kan ty Kleb sa del, zmarł w 1826
ro ku. W 1834 ro ku wy re mon to wa no świą ty nię i prze zna czo no na po trze by miesz czą -
ce go się w klasz to rze se mi na rium na uczy ciel skie go. Od 1884 ro ku klasz tor jest sie dzi -
bą za kła du głu cho nie mych. W cza sie dru giej woj ny świa to wej ko ściół zo stał uszko -
dzo ny. Re mont prze pro wa dzo no w la tach 1946 i 1949. W 1963 ro ku zo stał prze ka za ny
pa ra fii pol sko -ka to lic kie j68.

O ko ście le i klasz to rze Re for ma tów w Po zna niu na Śród ce pi sa ło kil ku au to rów,
mia no wi cie: Sta ni sław Kar wow ski 69, Jó zef Paw łow cza k70, Zo fia Ku rza wa i An drzej Kusz -
tel ski 71, Adam Du bow ski 72.
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W dru giej po ło wie XIX wie ku re for ma ci pra co wa li przy ko ście le po kar me lic kim
pw. Bo że go Cia ła. Ar cy bi skup Le on Przy łu ski w 1854 ro ku prze ka zał im tę świą ty nię,
po uprzed nim ka pi tal nym re mon cie prze pro wa dzo nym z je go ini cja ty wy. Klasz tor ten
na le żał do utwo rzo nej przy znacz nym po par ciu Le ona Przy łu skie go pro win cji Nie po -
ka la ne go Po czę cia NMP. Pra co wa ło przy nim prze cięt nie 4–6 ka pła nów i 2 bra ci za -
kon ny ch73. Klasz tor zo stał ska so wa ny przez wła dze pru skie w cza sie Kul tur kamp fu
(1875). Ostat nim za kon ni kiem re for mac kim pra cu ją cym przy ko ście le Bo że go Cia ła
był oj ciec Le on Przy byl ski, któ ry zmarł 3 I 1903 ro ku 74.

Przy pro wa dze niu ar chi wów i kro nik klasz tor nych re for ma ci po znań scy kie ro wa li się
ogól ny mi za sa da mi obo wią zu ją cy mi w ca łym za ko nie, któ re zo sta ły uchwa lo ne na ka pi tu -
le ge ne ral nej w 1651 ro ku. By ły one póź niej uzu peł nia ne usta wa mi par ty ku lar ny mi
i uchwa ła mi ka pi tuł pro win cjal nych. W sta tu tach pro win cji wiel ko pol skiej z 1663 ro ku zo -
stał umiesz czo ny osob ny roz dział za ty tu ło wa ny De�Ar�chi�viis�Pro�vin�ciae. We wstę pie czy -
ta my: „Wszyst kie spra wy pro win cji, do kład nie i fa cho wo za no to wa ne, na le ży prze cho wy -
wać co naj mniej w dwu lub wię cej ar chi wach pro win cjal nych, spe cjal nie na ten cel
spo rzą dzo nych. Ar chi wa na le ży strzec i za bez pie czać przed po ża rem”75. W kro ni kach
klasz tor nych na le ża ło za pi sy wać fak ty zgod nie z praw dą, bez upięk szeń, do dat ków, „czy -
stym” i pro stym sty le m76. Moż na śmia ło stwier dzić, że kro ni ka re for ma tów po znań skich
by ła pro wa dzo na do kład nie we dług tych kry te riów i wska zań. O lo sach tej kro ni ki wia do -
mo tyl ko ty le, że po ka sa cie klasz to ru na Śród ce do sta ła się na pro bo stwo pa ra fii św. Ja na
Je ro zo lim skie go, a póź niej tra fi ła do Ar chi wum Ar chi die ce zjal ne go.
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