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elem niniejszego szkicu jest ukazanie wzrostu znaczenia sanktuarium NMP
na Piasku wśród innych świętych miejsc XV–XVI-wiecznego Krakowa. Dla
pełniejszego ukazania roli świątyni NMP omówione zostaną relacje łączące
dom panujących Jagiellonów z klasztorem oo. Karmelitów, proces rozbudowy klasztoru na tle związku z rozwojem kultu cudownego obrazu Matki Boskiej Piaskowej,
jak również nadania odpustowe, które wpłynęły na wzrost znaczenia peregrynacji
mieszkańców Krakowa do nowo powstałego sanktuarium maryjnego.
Dzieje klasztoru Karmelitów w Krakowie posiadają stosunkowo obfitą literaturę
przedmiotu2. Ostatnio najwięcej uwagi poświęcono kwestii fundacji klasztoru. Zajmowali się nią m.in: Tadeusz M. Trajdos, Kazimierz Hartleb, Roman M. Zawadzki
oraz Krzysztof Ożóg3. Dzieje klasztoru opracował w 1970 r. Bronisław Tomaszewski. Maszynopis tej pracy przechowywany jest w klasztornym archiwum i nie został
dotąd opublikowany. Wartość tej pracy podkreśla fakt, że została oparta na rękopiśmiennej kronice Marcina Behma Compendium Libri Provinciae obejmującej
lata 1463–16674. W powyższej literaturze zagadnienie nadań odpustowych, jakie
otrzymali zakonnicy nie zostało jak dotąd wyczerpująco omówione.
O ważkim znaczeniu klasztoru Karmelitów na Piasku wśród świątyń krakowskich
świadczy pochodzący z XVII w. pogląd przytoczony przez Jacka Duracza głoszący,
że tak jak od południa chroni miasto Kraków Skałka i św. Stanisław, a od północy
św. Florian, tak od zachodu Piasek y błogosławiony Mur, Jagellona Wielkiego5.
Początki historii kościoła Karmelitów na Piasku w Krakowie sięgają lat 90. XIV w.6
Królewska fundacja została zatwierdzona przez papieża Bonifacego IX w 1401 r.7
Kościół powstawał powoli, zapewne wpływ na to miała nie najkorzystniejsza lokalizacja na obszarze obfitującym w mokradła8. Pomocą finansową służyli mieszczanie
krakowscy, zapisując w legatach testamentowych sumy, które przyczyniły się do
ukończenia budowy9.
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Warto nadmienić, że od czasów Jana Długosza podkreślano zaangażowanie królowej Jadwigi w fundację świątyni10. Podstawy materialne funkcjonowania klasztoru
zapewniły hojne nadania królewskie, zapoczątkowane przez Władysława Jagiełłę11.
On to 22 czerwca 1401 r. nadał Karmelitom w Krakowie ogrody i place należące
do kustodii katedry krakowskiej12. Dalsze królewskie zapisy pochodziły z 1413 r.
Wówczas to obdarzył klasztor nadaniem 20 grzywien na żupach bocheńskich i wielickich13. Król polecał żupnikowi Piotrowi Bikarani i jego następcom, by wspomniany
czynsz był płacony cztery razy w roku po 5 grzywien14. Ostatnie nadanie Władysława
Jagiełły pochodzi z 1430 r., wówczas klasztor został obdarowany dochodami ze stróży
rybnej królewskiej, w wysokości 1 grzywny15. Z czasów panowania króla Władysława Warneńczyka znane jest jedynie potwierdzenie nadania ojca z 1413 r.16 Także
królowa Elżbieta Rakuszanka w swym testamencie obdarowała klasztor Karmelitów
na Piasku. W zamian za odprawianie mszy za pokój jej duszy zapisała im 30 grzywien17. Zygmunt Stary przekazywał także drobne kwoty krakowskim karmelitom,
z przeznaczeniem na budowę kościoła18.
Kolejni władcy potwierdzali nadania uczynione przez poprzedników19. Aleksander
Kośliński przytacza także niewykorzystany przez badaczy zajmujących się klasztorem
Karmelitów na Piasku, dokument Zygmunta Augusta wydany 21 kwietnia 1567 r.
w Piotrkowie20, w którym Zygmunt August zezwolił karmelitom na spław drzewa
i drewna rzeką Wisłą, bez pobierania opłat21. Ten skrótowy przegląd ukazuje proces
tworzenia podstaw materialnych zgromadzenia. Dzięki królewskim przywilejom byt
materialny klasztoru był zapewniony.
W kościele Ojców Karmelitów znajduje się wizerunek Matki Bożej Piaskowej,
zwanej niekiedy Panią Krakowa. Pochodzi on najprawdopodobniej z początków
XVI w.22 Wśród badaczy toczy się spór o to, kiedy został zainicjowany kult obrazu
Matki Boskiej Piaskowej23. Pierwsza interwencja związana z istnieniem cudownego
obrazu została zanotowana pod 1520 r.24 Jacek Duracz w Ogrodzie fiołkowym
wymienia cuda, jakie dokonały się w latach 1520–1610 wokół cudownego obrazu25. Najstarszy przewodnik po krakowskich loca sacra z 1603 r. nie wymienia
cudownego obrazu, jednakże potwierdza istnienie kultu. Informuje natomiast o pątnikach przybywających do kościoła z powodu odpustu w święto Nawiedzenia NMP.
Następny przewodnik wymienia już cuda dokonane dzięki wstawiennictwu Matki
Boskiej Piaskowej26.
W związku z powstającym kultem obrazu wybudowano kaplicę Matki Boskiej
Cudownej. Atencja, jaką otaczano cudowny obraz sprawiła, że sanktuarium to było
zaliczane do wyjątkowych miejsc (świętych) miasta Krakowa27. Początek istnienia
kaplicy jest datowany na przełom XV i XVI w.28 W literaturze przedmiotu można
także napotkać na opinię, że kaplica ta została zbudowana wkrótce po powstaniu
tzw. Cudownego Obrazu, a następnie została przebudowana29. Przyjmując to założenie, pierwszych pewnych wzmianek o istniejącej obecnie kaplicy należałoby szukać
dopiero w początkach XVII w.30.
Niezależnie jednak od powyższych rozważań warto podkreślić fakt, iż zakonnicy
podejmowali szereg działań polegających na rozpowszechnianiu kultu cudownego
obrazu. W tym celu stworzona została legenda upatrująca genezy kościoła Matki
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Boskiej już w czasach Władysława Hermana31. Tak długa historia z całą pewnością
miała nobilitować sanktuarium próbujące podnieść swój prestiż, tworząc mityczną kilkuwiekową historię. Pierwsze wzmianki o tej legendzie pochodzą z XVII w., wówczas
Błażej Coicki32 w Liber Originalis Beneficiorum Privilegiorum et Fundationum
Omnium Conventuum et Monasteriorum fratrum Beatissimae Mariae Virginis
de Monte Carmelo in Provincia Poloniae – powstałym w 1624 r. – wymienił dokumenty przywiezione z Pragi, mające wywodzić genezę kościoła NMP od czasów
Władysława Hermana33.
Wyjątkową popularność kultu cudownego obrazu miały potwierdzać pielgrzymki
królowej Bony, który to fakt silnie zakorzenił się w tradycji karmelitańskiej34. Informacje o tych peregrynacjach zamieścił Jacek Duracz w pracy Hystoria o dziwnie
cudovnym obrazie Błogosławioney Panny Maryiey: „Zamilczeć tu nie mogę świętej
pamięci królowej Bony, która tym cudem jasnym i miłością zapalona przeciwko tej
przeczystej Pannie żadnego czwartku i soboty nie opuściła kiedyby służby zwykłej
i ślubu swojego ni e oddała, który znakiem powierzchnym (dawszy korony srebrne
Pannie i Synaczkowi w człowieczeństwie Bogu) wykonała przez doznanie ratunku
od tej Pośredniczki wtórej po Bogu”35.
Pierwsza pielgrzymka królowej Bony do cudownego obrazu miała mieć miejsce już w 1518 r.36 Przyjmując ten pogląd, pielgrzymki królowej należałoby wiązać
z procesjami, które wiodły z Wawelu do kościoła Karmelitów na Piasku. Wzmiankowane są one w XVI-wiecznym Collectorium, jak również w mszałach krakowskich.
Być może w pracach powstałych w kręgu karmelitańskim fakt odbywania procesji
z Wawelu wraz z obdarowaniem klasztoru przez królową Bonę uległ zespoleniu.
W oparciu o to połączenie sformułowano tezę o licznych pielgrzymkach królowej
z Wawelu do kościoła na Piasku.
Szczególną atencję królowej Bony wobec klasztoru Karmelitów na Piasku widać
w darach, jakimi obdarzyła wspomniany klasztor37. Królowa Bona, wedle inwentarza
spisanego przez Stanisława Radwańskiego w 1560 r., ufundowała ornat zielonego
koloru z wyszywanymi złotymi nićmi kwiatami38. W świetle kolejnego inwentarza
spisanego w 1595 r. przez prowincjała Wawrzyńca Drużyna ukazują się kolejne dary
królowej Bony, a to obdarowała klasztor antependium solennym: naprzód jedno
z złotogłowu czerwonego, na niem herby królewskie39. Wacław Kolak wysunął
hipotezę, że być może jest to antependium wzmiankowane w inwentarzu z 1560 r.,
w którym zostały wymienione cztery antependia, z których jedno ufundował Piotr
lektor, a przy innym zaznaczono, że jest przetykane złotymi nićmi i posiada insygnia
królewskie. Podobnymi insygniami ozdobione było także antependium ołtarza40.
Jak podaje inwentarz z roku 1560 w części Antepedia circa maius altare Primo
auro textis de Hathlas rubeo continens insigne Regalis41; ponadto zanotowano
w inwentarzu przy zapiskach Altare circa cathedram Primum viride de Camha
auro textum habens insigne Regalis cum palla rubeis et viridis lineis continens
in medio Leonculos42. Być może dary te pochodziły z nadania królowej Bony.
Z całą pewnością inne antependium umieszczone w inwentarzu w grupie Antependia
na insze ołtarze, też solenne pochodzi z nadania Bony, gdyż Wawrzyniec Drużyn
wypisując ten dar, zanotował Item zielonego złotogłowu, na niem dwa herby królo-
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Tab. 1.
Informacje o papieskich odpustach zatwierdzonych przez papieża Sykstusa IV
3 kwietnia 1477 r.
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Źródło: Archiwum oo. Karmelitów w Krakowie „Na Piasku”, dokument pergaminowy nr 9; Bullarium
Carmelitanum plures complectens summorum pontiﬁcum constitutiones Ad Ordinem Fratrum Beatissimae, semperque Virginis Dei Genitricis Mariae de Monte Carmelo spectantes, Nunc primo in lucem
editum, duasque in partes distinctum a fratre Eliseo Monsignano ejusdem Ordinis Procuratore Generali,
pars prima Romae 1715, nr 23, s. 346–349, nr 3, s. 428–429.
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wej Bony węże43. Niestety w klasztorze oo. Karmelitów nie została przeprowadzona
wizytacja w 1599 r.44, wówczas zapewne odnotowano by dokładnie wyposażenie
klasztoru, a kwestia darów zostałaby wyjaśniona.
Na osobne wyszczególnienie zasługują nadania odpustowe, które z całą pewnością przyczyniały się do wzrostu pielgrzymek wiernych do tej świątyni45 (Tab. 1).
Warto w tym miejscu podkreślić fakt, że świątynia ta nie została ubogacona ani jednym nadaniem wystawionym przez biskupów krakowskich bądź ordynariuszy innych
diecezji znajdujących się na terenie państwa rządzonego przez dynastię Jagiellonów.
Mimo tego faktu zakonnicy mogli hojnie szafować nadaniami odpustów, gdyż papieże udzielili licznych indulgencji wiernym nawiedzającym świątynie należące do
zgromadzenia ojców karmelitów.
Omawianie tych nadań należy rozpocząć od bulli papieża Juliusza II wystawionej
20 kwietnia 1504 r. Biskup Rzymu zatwierdzał w niej wszystkie odpusty udzielone
zakonowi karmelitów, ponadto wyszczególnił on nadania zawarte w bulli Sykstusa IV
z 1477 r.46, która zawierała kolejne potwierdzenie wszystkich nadań wystawionych
przez papieży zgromadzeniu karmelitów. Papieskie nadania zostały umieszczone w
poniższej tabeli zgodnie z układem w jakim zostały spisane w dokumencie, przyjęcie
takiego schematu jest zasadne ze względu na charakter wystawionych nadań, niejednokrotnie Biskupi Rzymu udzielali identycznych nadań, wówczas w transumptach
czy wszelkich zestawieniach indulgencji były one wymieniane łącznie. W nawiasach
podano lata pontyfikatów poszczególnych Biskupów Rzymu.
Lektura tego dokumentu ukazuje często stosowaną przez kancelarię papieską
praktykę zatwierdzania i poszerzania nadań dla świątyń, w których cura animarum była
sprawowana przez zakonników, bulle takie znane są np. w odniesieniu do dominikanów czy franciszkanów47. Papieże wystawiali dokumenty, w których odpusty przyznane
z okazji danego święta było następnie przyznawane w innym terminie, postąpił w ten
sposób przykładowo Sykstus IV udzielając wiernym z okazji święta poczęcia NMP odpustów przyznanych przez Biskupów Rzymu w terminie Bożego Ciała48.
Bulla papieża Juliusza II z 1504 r. zawierała zapis zezwalający na sporządzanie
transumptów tego nadania tak, aby informacje o indulgencjach wystawionych przez
Biskupów Rzymu dotarła do jak największej liczby klasztorów Karmelitów w całej
Europie. Dzięki temu dysponujemy transumptem, przechowywanym w klasztornym
archiwum w Krakowie, wystawionym przez kancelarię biskupa krakowskiego Jana
Konarskiego dnia 5 czerwca 1510 r.
Biskupi Rzymu niejednokrotne umieszczali taki zapis wystawiając przywileje, które odnosiły się do wszystkich kościołów danego zgromadzenia. Zezwalano
wówczas na wykonanie transumptów przez notariuszy, jak miało to miejsce np.
w odniesieniu do zgromadzenia cystersów i bulli Sykstusa IV z 25 grudnia 1478 r.
w której zakonnikom uczestniczącym w obradach kapituły generalnej przyznawał
odpust zupełny49. Papież Juliusz II zatwierdzając wszystkie udzielone przez swych
poprzedników indulgencje zakonom posługiwał się tą formułą, o czym świadczy
wspomniany wyżej dokument skierowany do karmelitów jak również bulle z 1507
i 1512 r. wystosowane dla augustianów50.
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Skoro papież Sykstus IV i jego poprzednicy zatwierdzili wszelkie indulgencje,
to liczbę odpustów należałoby rozszerzyć także o poniższe nadania. Wiedzę o nich
dostarcza wydane w XVIII w. Bullarium Carmelitanum. I tak dowiadujemy się z
niego, że na prośbę generała zakonu papież Sykstus IV 1 kwietnia 1477 r. zatwierdził
wszystkie nadania, ogólnikowo wymieniając indulgencje wystawione przez papieży,
począwszy od Sykstusa IV. Biskup Rzymu podkreślał znaczenie świąt maryjnych.
Wiernym, którzy nawiedzili dowolny kościół pw. NMP de Monte Carmeli w następujące święta: Zwiastowania NMP, Nawiedzenia NMP, Poczęcia NMP, Ofiarowania
NMP, Oczyszczenia NMP, począwszy od pierwszych nieszporów aż do zachodu
słońca, a także przez 7 dni następujących po wyżej wymienionych świętach oraz
złożyli jałmużnę na rzecz zakonników udzielał odpustu 30 lat i 30 kwadragen. W dalszej części bulli papież wymienił zasygnalizowane wyżej nadania papieży: Leona IV,
Hadriana II, Stefana V, Sergiusza III, Jana X, Jana XI, Sergiusza V, Innocentego IV,
Klemensa III, Aleksandra II, Grzegorza V, Grzegorza VII, Klemensa IV, Innocentego
IV, Grzegorza VIII, Honoriusza IV, Benedykta X, Jana XXII, Urbana V, Mikołaja V
i Sykstusa IV. Identycznie jak w przypadku bulli z 20 kwietnia 1504 r. dokument ten
zawierał zapis zezwalający na sporządzanie transumptów nadania51.
W 1477 r. wierni mogli otrzymać odpust zupełny, nawiedzając dowolny kościół
karmelitański w terminie Zielonych Świątek. Decyzją papieża Sykstusa IV, jeśli wierni
odbyli wówczas pielgrzymkę do tych kościołów oraz złożyli jałmużnę w wysokości
zależnej od sytuacji majątkowej danej osoby na rzecz zakonników, zyskiwali odpust
zupełny, który w bulli został określony mianem jubileuszowego. Było to identyczne
nadanie z tymi, które uzyskiwali pątnicy nawiedzający bazyliki rzymskie w czasie
trwania Roku Świętego. Bulla ta została ogłoszona w związku z planowanymi na
Zielone Świątki obradami kapituły generalnej zakonu karmelitów52.
Omawiając indulgencje, jakie można było otrzymać odbywając pielgrzymkę
do sanktuarium ojców karmelitów, należy wspomnieć dwie bulle wystawione przez
papieża Innocentego VIII. W pierwszej z nich (29 stycznia 1484 r.) papież zatwierdził
wszelkie nadania indulgencji udzielone karmelitom, z wyjątkiem nadań odpustów
zupełnych. Dokument ten zawierał szereg niezwykle istotnych zapisów. Przede
wszystkim papież zatwierdził te nadania, które już wygasły, po czym ponownie
ich udzielił. W kontekście omawiania dziejów świątyni krakowskiej najważniejsze
znaczenie posiada zapis informujący, że papież rozciągał odpusty te na wszystkie
świątynie karmelitańskie na całym świecie. Biskup Rzymu umożliwił wiernym, którzy
nawiedzili kościoły te w święta: Poczęcia NMP, Ofiarowania NMP, Narodzenia NMP,
Zwiastowania NMP, Oczyszczenia NMP, Nawiedzenia NMP, Wniebowzięcia NMP
w terminie od pierwszych nieszporów aż do zachodu słońca, a także przez zwyczajowe
7 dni następujących po tych świętach oraz złożyli jałmużnę na rzecz duchownych po
odbyciu obowiązkowej spowiedzi dostąpienie łaski 30 lat i 30 kwadragen odpustu.
Odpust ten można było otrzymać, nawiedzając świątynie karmelitańskie w dowolne
święto każdego dnia w roku liturgicznym. Identycznie jak w przypadku bulli z 1477
i 1504 r. zezwolono na sporządzenie jej transumptu53.
Drugie nadanie (16 maja 1487 r.) ukazuje inną praktykę stosowaną przez kancelarię papieską przy obdarowywaniu przedstawicieli zgromadzeń zakonnych odpusta-
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mi. Otóż papież umożliwiał zakonnikom dostąpienie łaski odpustu zupełnego. Można
było go otrzymać, nawiedzając ołtarz lub ołtarze w kościele karmelitańskim, które
zostały wskazane przez przełożonego danego konwentu, albowiem do tych ołtarzy
papież przypisał odpust tzw. stacji rzymskich54. Dzięki tej bulli dostęp do licznych
nadań odpustów zupełnych stał się wyjątkowo dostępny dla przedstawicieli zakonu
karmelitów. Ten zapis świadczy o świadomej papieskiej polityce uprzywilejowania
zakonów mendykanckich hojnymi nadaniami indulgencji55.
Warto także wspomnieć o bullach Aleksandra VI i Juliusza II, które zatwierdzały
wszystkie odpusty udzielone przez poprzedników, prócz tego zawierały one dalsze
nadania. 17 marca 1493 r. Aleksander VI przyznał odpust zupełny wiernym, którzy
nawiedzili świątynie karmelitańskie w Zwiastowanie Pańskie i jego oktawę. Wiernym,
którzy odbyli pielgrzymkę w to święto, złożyli pobożną jałmużnę bądź w testamencie
zapisali stosowny legat zezwalał na wybór spowiednika, który mógł udzielić rozgrzeszenia z grzechów niezarezerwowanych dla papieża56, prócz tego udzielał odpustu
zupełnego57. Drugie nadanie pochodzące z 13 czerwca 1510 r. znane jest jedynie
z lakonicznej wzmianki w klasztornym kopiariuszu, mówiącej o nadaniu odpustu za
nawiedzenie kościołów karmelitów w każde święto maryjne i inne święta. Niestety
autor tego zapisu nie odnotował jaki odpust wówczas przyznano58.
Sygnalizując kwestię nadań odpustowych, jakimi został obdarowywany zakon
karmelitów, należy wspomnieć o specjalnych zestawieniach zawierających wykazy
nadań odpustowych udzielonych mendykantom. Szczęśliwie te zabytki zachowały się
zarówno w XV-wiecznych rękopiśmiennych kodeksach przechowywanych obecnie
w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, jak i w szeregu inkunabułów oraz w
XVI-wiecznych drukach59. Wykazy te zawierają skrótowe regesty nadań indulgencji
udzielonych przez papieży dominikanom, franciszkanom, augustianom oraz karmelitom, nierzadko nie zawierają one imienia papieża, który wystawił dany przywilej bądź
dokładnej informacji ile dni, lat odpustu przyznano. Z racji niezwykle zwięzłych notatek
o odpustach informacje te zostały zestawione w Tab.2 w kolejności występowania
w wydaniu drukowanym przywilejów zakonnych. Zestawienie zawierało także wyliczenie ile odpustów mogli otrzymać wierni, nawiedzając kościoły karmelitańskie,
wedle autora wykazu przywilejów zakonnych było to 320 lat i 320 kwadragen60.
Przytoczone powyżej informacje o odpustach stanowią interesujący przykład tego,
jak ewidentne falsyfikaty, takie jak np. rzekome bulle odpustowe Leona IV czy papieży
żyjących do czasów przełomowego w kontekście rozwoju i praktyki udzielania odpustów
pontyfikatu Urbana II, były zatwierdzane przez papieży w XV i XVI w. W tym okresie
czasu papiestwo szafowało nadaniami odpustów zupełnych, bądź odpustów kilku lub
kilkudziesięciu lat. Wówczas to takie hojne nadania wystawione jakoby przez papieży
żyjących w IX w. były zatwierdzane i uznawane za prawdziwe61. Lektura wzmianek
o nadaniach odpustowych umieszczonych w tabelach jasno dowodzi tej praktyki. Trudno bowiem przypuszczać, aby papieże udzieli Karmelitom nadań odpustowych zanim
została zatwierdzona reguła zakonna, a stało się to w latach dwudziestych XIII w.
Wśród badaczy zajmujących się historią indulgencji istnieje różnica zdań odnośnie daty kiedy został wystawiony pierwszy dokument odpustowy. Współcześnie
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Tab. 2.
Zestawienie nadań odpustowych zawartych w wykazach indulgencji udzielonych przez
papieży karmelitom
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Źródło: Compendium privilegiorum fratrum minorum et religiosarum sub eorum cura viventium, necnon
et aliorum Fratrum mendicantium, ordine Alphabetico digestum, per R. P. F. Chritophorum de Capite
fontium, Paris 1578, k. 123 v–124 v, 125 r, 126 r, 128 v.

przyjmuje się, że miało to miejsce w XI w. jeszcze przed znanym apelem papieża
Urbana II wygłoszonym w Clermont w 1095 r., poświadczone są takie nadanie np.
dla uczestników wypraw przeciwko muzułmanom w Hiszpanii62. Wszelkie nadania
odpustowe pochodzące sprzed XI w. kiedy rozpoczęto ich udzielanie w związku
z wezwaniami do udziału w wyprawach krzyżowych budzą uzasadnione wątpliwości63. Z całą pewnością nadania papieskie mające rzekomo pochodzić z IX w.
są wymysłem XV lub XVI-wiecznym.
Można powątpiewać w prawdziwość nadań odpustowych zawierających 12 lat
i 7 kwadragen. Praktyką stosowaną w kancelarii papieskiej było wystawianie nadań
odpustowych, które zawierały jednakową liczbę lat i kwadragen odpustów, 1 rok
i 1 kwadragena czyli 40 dni, bądź 7 lat i 7 kwadragen64. Zastanawiające są także
nadania zawierające zapis mówiący o odpuszczeniu 1/3 części wszystkich grzechów
zarówno osobom żywym jak i zmarłym65. Należy podkreślić, że te zapisy budziły żywe
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dyskusje wśród teologów, a praktyka ich stosowania została w pełni usankcjonowana
dopiero w XV w.66 Analizując powyższy skrótowy wykaz nadań odpustowych, jakimi
obdarowywać mogli ojcowie karmelici wiernych, należy stwierdzić, że tak hojne indulgencje z całą pewnością przyczyniły się do ugruntowania się sanktuarium wśród
miejsc kultu stolicy państwa.
Do wzrostu znaczenia klasztoru Karmelitów wśród miejsc świętych Krakowa
przyczynił się także fakt szerzenia kultu maryjnego przez zakładanie bractw szkaplerznych, propagowanie świąt maryjnych oraz obsługę duszpasterską poszczególnych
sanktuariów67. Dokładna data założenia konfraterni przy kościele Karmelitów nie
jest znana, najnowsze badania wskazują na początek XVI w.68
Liczne nadania jakie uzyskali od papieży, jak również lansowany przez Karmelitów
kult cudownego obrazu Matki Boskiej Piaskowej sprawiły, że począwszy od XVI w.
klasztor ten odgrywał istotną rolę wśród krakowskich loca sacra. Przyczynił się do
tego w znacznym stopniu także przywilej papieski z 16 czerwca 1492 r. zezwalający na odbywanie uroczystej procesji z prawem niesienia Najświętszego Sakramentu
w czwartki, w święta: Bożego Narodzenia, Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia,
Zesłania Ducha, i Trójcy Św., w święta zakonu karmelitańskiego, w dzień św. Sebastiana, św. Doroty oraz w święta Matki Boskiej69.
Epilogiem znacznego rozwoju klasztoru karmelitów na Piasku, zarówno w XV
jak i w XVI w., są wydarzenia schyłku XVI w.70 W trakcie działań zbrojnych prowadzonych przez arcyksięcia Maksymiliana w listopadzie 1587 r. podpalono Garbary71.
Wówczas to kościół Karmelitów został zniszczony72. Jednakże cudowny obraz ocalał
szczęśliwie z pożogi73, a zabudowania klasztorne zostały szybko odbudowane.
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The Shrine of Our Lady „Na Piasku” in Kraków during the early Renaissance
(SUMMARY)

The purpose of the paper is to describe the development of the Carmelite
congregation in Kraków – colloquially called “Na Piasku”. The monastery’s income
registry makes it possible to follow the history of the monastery, starting from a small
congregation to a major Polish pilgrimage site. The income registry shows both royal
donations and papal indulgences – royal donations being the basis for the economic
existence of the congregation. The monastery flourished also due to its possession
of a famous religious picture and large processions from Wawel Castle. Another key
reason for the growth of the congregation was indulgences granted in the 15th and
16th centuries. Indulgences were granted for participating in a procession, going on
a pilgrimage and giving alms to the Carmelite Order.
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