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O. MARCIN GRUSZKOWICZ (OK. 1600–1636).
PIERWSZY POLSKI GENERAŁ ZAKONU PAULINÓW

Zakon paulinów powstał w wieku XIII na terenach obecnych Węgier jako wspólnota 
o charakterze kontemplacyjnym. Pustelnicy żyjący w puszczach naddunajskich zgro-
madzeni zostali w dwóch niezależnych klasztorach przez Bartłomieja, biskupa Pięciu
Kościołów (klasztor św. Jakuba na górze Patacs, rok 1215) oraz bł. Euzebiusza, kanoni-
ka z Ostrzychomia (klasztor św. Krzyża w Pilis, rok 1250). Bł. Euzebiusz dla założonego 
przez siebie klasztoru przyjął regułę opracowaną wcześniej przez biskupa Bartłomieja.
Następnie obie wspólnoty wraz z kilkunastoma innymi połączyły się pod przewodni-
ctwem bł. Euzebiusza jako pierwszego prowincjała w jeden zakon o nazwie Fratres
S. Crucis de Eremo lub Fratres S. Crucis de Eremo Ordinis S. Pauli Primi Eremitae.
Od roku 1263 zaczęto używać nazwy Fratres S. Pauli Primi Eremitae. W późniejszych
dokumentach papieskich spotkać można również nazwę Fratres S. Pauli Ordinis
S. Augustini, której pochodzenie należy tłumaczyć faktem, iż zakon w roku 1308 otrzy-
mał regułę św. Augustyna1.

Za patrona zakonu obrali sobie naddunajscy pustelnicy św. Pawła z Teb (żył ok. 228–
–341), bohatera hieronimowego Vita S. Pauli Primi Eremitae2 (od św. Pawła pustelnika
z Teb powstała nazwa paulini).

1 A. Eggere r, Fragmen Panis et Reliquiae Annalium Fratrum Eremitarum Sancti Pauli Primi Eremita, 
Wiedeń 1663, tłum. P. Kos iak  jako: Roczniki Paulińskie, t. 1, Częstochowa 1992, s. 56–70; S. Chodyń-
sk i, Paulini; Paulini w Polsce, [w:] Encyklopedia kościelna, t. 18, M. Nowodworsk i  (red.), Warszawa 
1892, s. 410–411; F. Pas te rnak, Historia kodyfikacji Konstytucji Zakonu Paulinów od 1308 do 1930 roku, 
„Nasza Przeszłość” XXXI, 1969, s. 11–12; L. Wojc iechowsk i, Najstarsze klasztory paulinów w Polsce. 
Fundacja–uposażenie–rozwój do około 1430 roku, „Studia Claromontana” XI, 1991, s. 35–36.

2 Św. Hie ron im, Żywoty mnichów Pawła, Hilariona, Malchusa, tłum. B. Degórsk i, Kraków 1995, 
s. 87–112; A. Eggere r, Fragmen Panis..., s. 15–20; F. Pas te rnak, Historia kodyfikacji..., s. 12; L. Woj -
c iechowsk i, Najstarsze klasztory..., s. 36.
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Zatwierdzenie zakonu przez Stolicę Apostolską nastąpiło w roku 1308. Aktu tego 
dokonał kard. Gentilis, legat papieża Klemensa V. Nadał on zgodnie z rozporządzeniem 
Soboru Laterańskiego IV (rok 1215), dekretem Ubi saecularia z dnia 13 grudnia 1308 
roku, jedną z czterech aprobowanych wówczas przez Kościół reguł zakonnych, regułę 
św. Augustyna. Następnie dekretem Devotos Ecclesiae filios z dnia 15 stycznia 1309 
roku, udzielił zezwolenia zgromadzonym na kapitule prowincjalnej na ułożenie i opra-
cowanie pierwszych konstytucji zakonu3. Jako pierwszego generała zakonu tradycja 
zakonna uważa br. Wawrzyńca, czwartego z kolei prowincjała paulinów na Węgrzech. 
Prowincjałem był od roku 1301, a generałem od 1309 lub 13194. W roku 1328 papież Jan 
XXII wystawił bullę Per sancte contemplacionis studium, na mocy której paulini otrzy-
mali regułę św. Augustyna (potwierdzenie wcześniejszego nadania przez kard. Gentilisa) 
oraz pozwolenie na dokonywanie w czasie kapituł wyborów przeora generalnego5.

Do Polski zakon paulinów został sprowadzony przez księcia Władysława Opolczyka 
w roku 1382 i w dwa lata później otrzymał od tegoż księcia wizerunek Matki Bożej6, 
który stał się wkrótce obiektem niezwykłego kultu na ziemi polskiej, a pierwszy pauliń-
ski klasztor na Jasnej Górze koło Starej Częstochowy głównym ośrodkiem kultu maryj-
nego na terenach państwa polskiego. 

W wieku XVII zakon był już dojrzałą organizacyjnie wspólnotą o kilkuwiekowej 
tradycji złożoną z kilku prowincji; były to: najstarsza – węgierska, polska, szwabska, 
istryjska. W latach 90. prowadzono zabiegi uwieńczone powstaniem w roku 1701 pro-
wincji chorwacko-austriackiej, a następnie w 1710 roku powstały dwie oddzielne pro-
wincje: chorwacka i austriacka7. 

Polska prowincja paulinów w wieku XVII nabrała szczególnego znaczenia w ca-
łym zakonie, zwłaszcza dzięki działalności o. Marcina Gruszkowicza i o. Mikołaja 
Staszewskiego, pierwszych polskich generałów zakonu. Udało im się – oraz ich współ-
pracownikom – wprowadzić niezbędne reformy prawodawstwa paulińskiego w postaci 
nowych konstytucji zakonu, wydanych w 1644, a następnie w 1646 roku8. 

W końcu wieku XVII paulini polscy posiadali swoje klasztory, nie licząc po-
mniejszych rezydencji, w następujących miejscowościach Rzeczypospolitej (ko-
lejność według dat fundacji): Jasna Góra (1382), Głogówek (1388), Wieluń (1388), 
Wieruszów (1401), Beszowa (1421). Brdów (1436), Pińczów (1436), Oporów (1453), 

3 A. Eggere r, Fragmen Panis..., s. 84–85; F. Pas te rnak, Historia kodyfikacji..., s. 12–18; L. Woj -
c iechowsk i, Najstarsze klasztory..., s. 35–36. 

4 A. Eggere r, Fragmen Panis..., s. 80–88; F. Pas te rnak, Historia kodyfikacji..., s. 17. 
5 Zbiór dokumentów zakonu oo. Paulinów w Polsce, cz. 1: 1328–1464, wyd. J. F i j a ł ek, Kraków 1938, 

s. 2–3; L. Wojc iechowsk i, Najstarsze klasztory..., s. 38.
6 L. Wojc iechowsk i, Najstarsze klasztory..., s. 96–115. 
7 S. Chodyńsk i, Paulini..., s. 416–418.
8 Constitutiones Religionis S. Pauli Primi Eremitae..., Romae 1644; S. Chodyńsk i, Paulini..., s. 433–

–436; F. Pas te rnak, Historia kodyfikacji..., s. 42–57; J. Zbudn iewek, Katalog domów i rezydencji pol-
skiej prowincji paulinów, „Nasza Przeszłość” XXXI 1969, s. 184–185.
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Wielgomłyny (1468), Kraków (1472), Stara Częstochowa (1474), Konopnica (1630), 
Łęczeszyce (1639), klasztor św. Barbary koło Jasnej Góry (zbudowany w latach 1637–
–1642), Warszawa (1658), Topolno (1685)9. 

Zarząd generalny zakonu paulinów w wieku XVII stanowili: generał zakonu, wika-
riusz generalny, czterech definitorów generalnych powoływanych z różnych prowincji. 
Skład zarządu generalnego zakonu uzupełniał jeszcze socjusz generała. Od generalatu 
o. Rudolfa Biela (1628–1629) zaczęto powoływać prokuratora generalnego w celu pro-
wadzenia spraw zakonu w Rzymie. Wyboru generała oraz jego współpracowników do-
konywano na kapitułach generalnych (wyborczych) odbywanych w klasztorze w Maria 
Thal (Marianka) koło Bratysławy. W wieku XVII nastąpiły istotne zmiany dotyczące 
czasu trwania kadencji generała oraz sposobu jego wyboru. Generała zakonu do roku 
1624 wybierano w głosowaniu jawnym. Nowe przepisy o głosowaniu tajnym weszły 
w życie w związku z reformą trydencką. Pierwszym przełożonym generalnym, którego 
wybrano według nowych przepisów, był o. Rudolf Biel (rok 1628). Za generalatu o. Mi-
kołaja Staszewskiego (1640–1644) ustalono, że czas trwania kadencji generała zakonu 
ma wynosić sześć lat, a nie jak do tej pory cztery10. Nowe, potrydenckie konstytucje 
zakonne paulinów wydane w 1644 i 1646 roku, a ostatecznie zatwierdzone na kapitule 
generalnej w 1654 za generała Pawła Iwanowicza11, w części trzeciej zatytułowanej De 
officialium directione, w poszczególnych rozdziałach szczegółowo podają kompetencje 
i obowiązki zarówno generała zakonu, pełniącego najwyższą władzę w zakonie, zarzą-
dzającego całą wspólnotą12, wikariusza generalnego, pełniącego funkcję bezpośrednie-
go współpracownika w zarządzaniu zakonem, a w razie śmierci generała jego zastęp-
cy aż do wyboru w czasie kapituły nowego generała13, socjusza generała, pełniącego 
funkcje sekretarza14, oraz definitorów, czyli ojców należących do rady generała zakonu, 
wspierających go w zarządzie zakonem15. 

Wiek XVII przyniósł zakonowi paulińskiemu pierwszych polskich generałów zako-
nu. Byli nimi: o. Marcin Gruszkowicz (generał zakonu w latach 1632–1636), o. Mikołaj 
Staszewski (1640–1644) oraz o. Rafał Michalski (1687–1689)16.

O. Marcin Gruszkowicz (ur. ok. roku 1600 roku w Praszce k. Wielunia), z pochodze-
nia mieszczanin, od dziesiątego roku życia kształcił się u jezuitów w Kaliszu. Wstąpił 
następnie do zakonu paulinów i po odbyciu nowicjatu na Jasnej Górze złożył profesję 

9 S. Chodyńsk i, Paulini..., s. 455–500; J. Zbudn iewek, Katalog domów..., s. 181–228; G. P rus, 
Zasoby Archiwum Paulinów Na Skałce a badania nad składem personalnym polskiej prowincji paulinów 
w okresie panowania Wazów w Polsce, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” LV, 2005, s. 206–207.

10 S. Chodyńsk i, Paulini..., s. 419, 421.
11 F. Pas te rnak, Historia kodyfikacji..., s. 53.
12 Constitutiones, s. 86–92.
13 Tamże, s. 92–94.
14 Tamże, s. 96–97.
15 Tamże, s. 98–99.
16 S. Sza f ran iec, Konwent paulinów jasnogórskich 1382–1864, Rzym 1966, s. 113–114. 
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zakonną w roku 1618 w wieku 20 lat (lub w roku 1616 w wieku 17 lat – w źródłach nie 
ma w tym miejscu zgodności). Nie jest znana data święceń kapłańskich o. Gruszkowicza. 
Studiował filozofię u jezuitów w Kaliszu, a następnie teologię w Rzymie, gdzie uzyskał 
doktorat z Pisma Świętego. Po powrocie z Rzymu został mianowany przeorem klaszto-
ru krakowskiego oraz wykładowcą teologii. Funkcje te pełnił w latach 1627–1628. Na 
kapitule prowincji w 1628 roku został obrany przeorem i kaznodzieją jasnogórskim17. 

W czerwcu 1630 roku, po śmierci dotychczasowego prowincjała polskiego o. Kac-
pra Biedrzychowskiego (zmarł 15 maja), zgromadzeni na kolejnej kapitule wybrali 
Gruszkowicza na prowincjała. Wyboru dokonano najpierw według dawnego sposobu 
głosowania, z możliwością oddawania głosów przez nieobecnych na kapitule za po-
mocą listów zapieczętowanych. Tego wyboru o. Gruszkowicz nie przyjął jako niezgod-
nego z postanowieniami Soboru Trydenckiego. Wybrano go po raz drugi, tym razem 
przez aklamację. Przyjął wolę wyborców i złożone przez wszystkich przyrzeczenie po-
słuszeństwa. Na drugi dzień jednak złożył swój urząd, uznając się za niezdatnego oraz 
ponownie nieważnie obranego, zaznaczając, iż przyjąłby wybór, gdyby dokonano go 
zgodnie z przepisami Soboru Trydenckiego. Dokonano zatem wyboru po raz trzeci, 
ponownie przez aklamację. Tym razem Gruszkowicz wybór przyjął, pod warunkiem iż 
wybór zostanie potwierdzony przez nuncjusza apostolskiego. Potwierdzenie to rzeczy-
wiście otrzymał. Jako najbliższych współpracowników prowincjała kapituła wybrała: 
wikariuszem prowincji o. Bartłomieja Bolesławskiego, definitorami ojców Melchiora 
z Zegrza, Mikołaja Królika, Aleksandra Konwazjusza oraz Benedykta Mstowskiego18. 

Dwa tygodnie po zakończeniu kapituły w Częstochowie (lipiec 1630 r.) wybuchła 
epidemia. Dzięki mądrej decyzji nowego prowincjała o czasowym opuszczeniu przez 
większą część wspólnoty klasztoru jasnogórskiego, poza śmiercią dwóch braci pozosta-
ła część wspólnoty szczęśliwie przeżyła niebezpieczeństwo19.

Jesienią tegoż roku o. Gruszkowicz zwizytował klasztory polskiej prowincji. Szcze-
gólnie przykrą sprawą do rozstrzygnięcia była sytuacja w konwencie baszowskim, a kon-
kretnie liczne nadużycia i zaniedbania miejscowego przeora, o. Aleksandra Rzeckiego, 
oraz jego zrzeczenie się urzędu na ręce biskupa krakowskiego Andrzeja Lipskiego, a na-
stępnie Piotra Gembickiego. Pojawiła się zatem przy okazji kwestia egzempcji zakonu. 
Cała sprawa ostatecznie została zakończona na kapitule prowincji w roku 163120. 

17 Necrologus Ordinis Paulinorum, Archiwum na Jasnej Górze (dalej: AJG), sygn. AJG 66, k. 6–7; Ca-
talogus Fratrum Defunctorum, sygn. AJG 77, s. 358–359; Cathalogus Patrum ac Fratrum Ordinis S. Pauli 
j. Er. In Rupella, Archiwum klasztoru Na Skałce, sygn. Ask 102, s. 4–5; A. Eggere r, Fragmen Panis..., 
s. 262–263; S. Sza f ran iec, O. Marcin Gruszkowicz, próba sylwetki, „Vox Eremi” IX, 1958, nr 25, s. 3.

18 Catalogus Fratrum..., sygn. AJG 77, s. 358; Actorum Provinciae Polonae, t. 1, sygn AJG 741, s. 63–
–66; A. Eggere r, Fragmen Panis..., s. 263; S. Sza f ran iec, O. Marcin Gruszkowicz..., s. 3–4.

19 Actorum Provinciae..., sygn. AJG 741, s. 66–68; S. Sza f ran iec, O. Marcin Gruszkowicz..., s. 4–5.
20 Actorum Provinciae..., sygn. AJG 741, s. 68–78, 128–129; A. Eggere r, Fragmen Panis..., s. 264; 

S. Sza f ran iec, O. Marcin Gruszkowicz..., s. 5–6; J. Zbudn iewek, Kopiarz dokumentów konwentu Pau-
linów w Wieruszowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” XXVI, 1973, s. 221.
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Aby uregulować sprawy finansowo-bytowe klasztorów, kapituła ta zobowiązała 
przeorów poszczególnych konwentów do dokonania spisów nieruchomości, dochodów 
oraz ruchomości oraz przesłania tychże spisów do prowincjała21.

Do klasztoru krakowskiego oddelegował prowincjał o. Paulina Kłodawskiego, który 
dołączył do o. Zbigniewa Kępczyńskiego. Obaj posiadali doktoraty teologii uzyskane 
w Bolonii i stanowili kadrę nowo powstającego w tym czasie paulińskiego ośrodka 
studiów Na Skałce. Skierował też o. Gruszkowicz siedmiu braci kleryków na studium 
logiki do tegoż klasztoru22. 

Już w 1623 roku kapituła generalna powierzyła prowincji polskiej opracowanie 
nowych konstytucji zakonu. Zarządzenie to potwierdził w czasie kapituły generalnej 
w 1628 roku o. generał Rudolf Biel. Dopiero jednak w roku 1631 kapituła prowincji 
polskiej pod przewodnictwem o. Gruszkowicza zajęła się tą sprawą. Powołana specjal-
nie komisja zebrała się w listopadzie 1631 roku. Większość jej członków wkrótce opuś-
ciła prace i ostatecznie nad projektem rewizji konstytucji pracowali aż do jego opraco-
wania o. Marcin Gruszkowicz i o. Grzegorz Terecki. Jako prowincjał dbał Gruszkowicz 
o karność zakonną. Wydał szereg zarządzeń dla prowincji, które jednak spotkały się ze 
sprzeciwami części społeczności zakonnej23. 

W dniu 30 lutego 1632 roku na kapitule generalnej w Maria Thal (Marianka) wy-
brano o. Gruszkowicza pięćdziesiątym trzecim z kolei generałem zakonu, a pierwszym 
w historii Polakiem na tym urzędzie24. Oto krótka relacja kronikarza zakonnego o tym 
doniosłym wydarzeniu: „Wybrany więc został na Generała zgodnie z myślą soboru try-
denckiego. Nie sposób wyrazić, jak żałośnie i z płaczem błagał o zdjęcie tego ciężaru. 
Na próżno. To samo powtórzył nazajutrz, lecz niczego nie osiągnął wobec stanowczej 
decyzji wyborców. Wówczas, upadłszy do stóp wszystkich obecnych, obdarzył ich po-
całunkiem ojcowskim, mówiąc: »Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili niż-
szym od siebie, jak ja to wam uczyniłem«”25. 

Gruszkowicz po swoim wyborze wydał rozporządzenia dotyczące trybu życia zakon-
nego, wspólnych modlitw, klauzury oraz wspólnych posiłków. Założył również dla osób 
świeckich Kongregację Mariańską26. W tym czasie napłynęły niepochlebne opinie o za-
konie ze strony arcybiskupa ostrzyhomskiego kard. Piotra Pazmanyego, który w 1619 

21 Actorum Provinciae..., sygn. AJG 741, s. 132–133; S. Sza f ran iec, O. Marcin Gruszkowicz..., s. 6.
22 Actorum Provinciae..., sygn. AJG 741, s. 149; S. Chodyńsk i, Paulini..., s. 449–450; S. Sza f ra -

n iec, O. Marcin Gruszkowicz..., s. 6; H. Czerwień, Szkoła paulińska, [w:] Dzieje teologii katolickiej 
w Polsce, t. 2: Od odrodzenia do oświecenia, cz. 2: Teologia neoscholastyczna i jej rozwój w akademiach   
i szkołach zakonnych, M. Rechowicz  (red.), Lublin 1975, s. 521.

23 Actorum Provinciae..., sygn. AJG 741, s. 121–135; S. Sza f ran iec, O. Marcin Gruszkowicz..., s. 6–
–7; F. Pas te rnak, Historia kodyfikacji..., s. 43.

24 Catalogus Fratrum..., sygn. AJG 77, s. 358; Actorum Provinciae..., sygn. AJG 741, s. 175; A. Egge-
re r, Fragmen Panis..., s. 262–263; J. Zbudn iewek, Kopiarz dokumentów konwentu..., s. 222.

25 A. Eggere r, Fragmen Panis..., s. 263.
26 Tamże.
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roku został przez papieża Pawła V mianowany pełnomocnym wizytatorem apostolskim 
paulinów. Pazmany już w 1624 roku apelował do kapituły generalnej o reformę zakonu 
i jeśli zostanie ona wprowadzona w życie, nie będzie musiał przeprowadzać zleconej 
mu wizytacji. Sprawa reform nie posuwała się jednak na tyle, by wizytacji uniknąć. 
Kardynał Pazmany zatem poczynił przygotowania do wizytacji zakonu. Dokonał wów-
czas spisu wszystkich paulińskich klasztorów w liczbie 122. Podczas pobytu w Rzymie 
w 1632 roku opowiedział się nawet za kasatą zakonu lub włączeniem go do domi-
nikanów. Jednakże nie doszło do realizacji żadnej z tych ewentualności27. Wiedząc 
o niebezpieczeństwie, jakie groziło zakonowi z powodu rozprzężenia oraz braku od-
powiednich reguł, Gruszkowicz poddał opracowany wcześniej projekt rewizji konsty-
tucji definitorium generalnemu do wglądu i dyskusji. Podjął także wizytacje klaszto-
rów węgierskich i polskich. Tam również poddawał pod dyskusje wspomniany projekt 
konstytucji. Niestety, wielu było niezadowolonych z proponowanych zmian, zwłaszcza 
wśród Polaków. Sytuacja w zakonie doprowadziła wreszcie do zapowiadanej wizytacji 
apostolskiej. Kongregacja Propagandy Wiary wyznaczyła na wizytatora biskupa Bośni 
Jana Tomko. Za towarzyszy obrał on sobie wiedeńskiego kapucyna Bazylego de Ayre 
oraz generała Gruszkowicza. Wizytacja rozpoczęła się zatem prawie równolegle z ge-
neralatem o. Gruszkowicza, w roku 1632. Sprawozdania o wynikach wizytacji klaszto-
rów węgierskich przekazane zostały przez wizytatorów zakonu kard. Pazmanyemu. Ten 
z kolei oddał je Kongregacji Doktryny Wiary. Dane zawarte w sprawozdaniu bardzo 
obciążały paulinów. Papież Urban VIII w dniu 8 sierpnia 1634 roku powołał w Rzymie 
specjalną komisję, która zajęła się materiałem powizytacyjnym przekazanym przez 
kard. Pazmanyego. Po przeprowadzeniu analizy część zawartych w sprawozdaniu 
twierdzeń zakwestionowano oraz przekazano zakonowi odpowiednie zarządzenia co 
do przeprowadzania niezbędnych reform28. Prowincja polska na czele z nowo wybra-
nym 5 lipca 163229 roku prowincjałem o. Bartłomiejem Bolesławskim, niezadowolona 
z obostrzeń powizytacyjnych przesłanych przez generała Gruszkowicza z Węgier, wy-
raziła sprzeciw wobec obcego wizytatora. Przy poparciu króla Władysława IV wyjed-
nała u Stolicy Apostolskiej wyznaczenie dla siebie polskich wizytatorów. Zostali nimi: 
Erazm Kretkowski, oficjał krakowski, oraz Leonard Rembowski, opat pelpliński, któ-
rzy jako towarzysza obrali sobie o. Gruszkowicza. Na czele opozycji w Polsce stanął 
prowincjał o. Bartłomiej Bolesławski. Działania tejże opozycji na dworze królewskim 
i u nuncjusza apostolskiego w Polsce, a nawet w Rzymie, które miały na celu m.in. sepa-
rację polskiej prowincji od macierzy węgierskiej, zakończyły się fiaskiem. Wizytatorzy 
apostolscy wraz z gen. o. Gruszkowiczem 26 listopada 1635 roku rozpoczęli wizytację 

27 A. Eggere r, Fragmen Panis..., s. 263; E. Kisban, A Magyar Palosrend története, Budapest 1938, 
t. 1 (tłumaczenie polskie), s. 201; S. Sza f ran iec, O. Marcin Gruszkowicz..., s. 8.

28 Actorum Provinciae..., sygn. AJG 741, s. 361; A. Eggere r, Fragmen Panis..., s. 263–264; E. Kis -
ban, A Magyar…, s. 201–203; S. Sza f ran iec, O. Marcin Gruszkowicz..., s. 7–9; F. Pas te rnak, Historia 
kodyfikacji..., s. 43–44. 

29 Actorum Provinciae..., sygn. AJG 741, s. 186.
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prowincji, poczynając od konwentu jasnogórskiego. Na zwołanej w tym roku kapitule 
prowincji wizytatorzy pozbawili urzędów prowincjała o. B. Bolesławskiego oraz grupę 
jego stronników oraz obłożyli ich dodatkowymi karami. Wybrano także nowy zarząd 
prowincji z o. Paulinem Kłodawskim na czele. Zwizytowano następnie wszystkie pozo-
stałe klasztory prowincji30.

W dniu 13 grudnia 1636 roku otrzymał Gruszkowicz projektowane poprawki do kon-
stytucji, sporządzone przez wizytatorów zakonu. Był to tekst konstytucji dla klasztorów 
polskiej prowincji, który należało jeszcze uzupełnić o przepisy odnoszące się do całego 
zakonu31. Kończąc wizytację w konwencie Na Skałce, o. Gruszkowicz mocno podupadł 
na zdrowiu. Aby umożliwić skuteczną kontynuację prowadzonego dzieła reformy za-
konu, o. Gruszkowicz prosił wizytatorów apostolskich, aby w Rzymie zażądali miano-
wania na najbliższy okres wikariusza apostolskiego zakonu, zależnego bezpośrednio 
od Stolicy Apostolskiej, a nie od wyborców w zakonie. Na tę ważną funkcję wysunął 
kandydaturę swego współpracownika, prokuratora generalnego w Rzymie o. Mikołaja 
Staszewskiego. Stolica Apostolska przychyliła się do tej prośby i papież Urban VIII po 
śmierci o. Gruszkowicza mianował wikariuszem apostolskim zakonu, najpierw do roku 
1637, a następnie ad beneplacitum nostrum, o. Mikołaja Staszewskiego32, od roku 1640 
kolejnego generała zakonu33.

O. Marcin Gruszkowicz zmarł w Krakowie, w klasztorze Na Skałce, 3 (2) lutego 
1636 roku, mając zaledwie 37 lat (19 lat w zakonie). Pochowano go (7 lutego) w krypcie 
kościoła Paulinów34. Oto fragment relacji z kroniki zakonu o okolicznościach śmierci 
i pogrzebu o. Gruszkowicza: „W wigilię święta Oczyszczenia N.M.P. tak opadł z sił, że 
zdawał się bliski śmierci. Przy łożu chorego był obecny o. Grzegorz Terecki, człowiek 
wielkiego ducha i nauki. Zwrócił się on do o. Marcina ze słowami: »Zatrzymuję twą du-
szę! Dzień jutrzejszy jest poświęcony Dziewicy Bożej Rodzicielce, której z oddaniem 
służyłeś, najprzewielebniejszy Ojcze. Po skończeniu celebracji ulecisz od nas, jeżeli 
tak się podoba dobremu Bogu«. – Tak też się stało. Nazajutrz bowiem po wysłuchaniu 
Mszy św., podczas drugiej straży nocnej, pospieszył na wieczny spoczynek, jak się po-
bożnie spodziewamy. Zgromadziło się bardzo wiele ludzi obu stanów dla nawiedzenia 
zwłok, a wśród nich wspomniany już Erazm Kretkowski. Zalany łzami całował stopy 

30 Actorum Provinciae..., sygn. AJG 741, s. 361–420; A. Eggere r, Fragmen Panis..., 263–264; 
S. Chodyńsk i, Paulini..., s. 433–434; E. Kisban, A Magyar…, s. 201–203; S. Sza f ran iec, O. Marcin 
Gruszkowicz..., s. 7–9; F. Pas te rnak, Historia kodyfikacji..., s. 44–45; J. Zbudn iewek, Kopiarz doku-
mentów konwentu..., s. 224–225. 

31 Actorum Provinciae..., sygn. AJG 741, s. 435–503; Constitutiones pro monasteriis S. Pauli P. Er-
emitae in Polonia consistentibus (anno Domini MDCXXXVI), [w:] Archivum Ordinis Sancti Pauli Primi 
Eremitae II Fontes, oprac. S. Świdz ińsk i, Coesfeld 2006.

32 A. Eggere r, Fragmen Panis..., s. 266; S. Sza f ran iec, O. Marcin Gruszkowicz..., s. 9; F. Pas te r -
nak, Historia kodyfikacji..., s.45.

33 Catalogus Fratrum..., sygn. AJG 77, s. 396; A. Eggere r, Fragmen Panis..., s. 267–268.
34 Catalogus Fratrum..., sygn. AJG 77, s. 358–359; Actorum Provinciae..., sygn. AJG 741, s. 418–419.
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zmarłego. – Przeniesiony został o. Marcin na barkach braci do kościoła św. Stanisława, 
gdzie sławił jego zasługi w żałobnym panegiryku jeden z ojców Karmelitów Bosych. 
Pochowano jego kości w krypcie świeżo dla niego zbudowanej”35.

O zmarłym generale zakonu o. M. Gruszkowiczu wymowne świadectwo dał kard. 
Pazmany. W liście z 13 marca 1636 roku do o. Jana Zaicza napisał: „Ubolewam nad śmier-
cią O. Generała, był bowiem jak najodpowiedniejszym do zarządzania Zakonem”36.

FATHER MARCIN GRUSZKOWICZ (CIR. 1600–1636).
THE FIRST POLISH GENERAL OF THE PAULINE ORDER

SUMMARY

The 17th century brought the first Polish generals to the Pauline order. They were: father 
Marcin Gruszkowicz (general of the Pauline Order in the years 1632-1636), Father Mikołaj 
Staszewski (1640-1644) and Father Rafał Michalski (1687-1689).

Father Marcin Gruszkowicz, born around the year 1600, made his monastic profession in the 
year 1618. He studied philosophy at the Jesuit seminary in Kalisz and subsequently theology in 
Rome where he obtained a doctorate in the Holy Scripture. After his return from Rome, in the 
years 1627-1628, he was abbot of the Cracow convent as well as lecturer in theology. He was 
elected abbot and preacher at the Jasna Góra monastery in Częstochowa at the provincial chapter 
held in 1628.

In June 1630, he was elected Polish provincial. At a session of the general chapter held on the 
30th February 1632, Father Gruszkiewicz was elected fifty third general of the order and was the 
first Pole ever to have held this office. Father Gruszkiewicz was one of the great reformers of the 
Pauline order. Together with his co-workers, he managed to implement the necessary reforms of 
the Pauline legislation which were ultimately implemented in the form of new constitutions of 
the order issued in 1644 and subsequently in 1646. Father Marcin Gruszkowicz died in Cracow 
in the „Na Skałce” /On the Rock/ monastery on the 3rd February 1636 being only 37 years of age 
(19 years in the Order). He was buried in the crypt of the Pauline church.

35 A. Eggere r, Fragmen Panis..., s. 264–265.
36 Tamże, s. 265.




