
Marcin Rubczyński O.Carm. (1707-1794)  
–  przedstawiciel karmelitańskiej szkoły duchowości 

Spośród polskich karmelitów XVIII stulecia na szczególną uwagę zwracają pisma 

z zakresu duchowości chrześcijańskiej, mało znanego przedstawiciela duchowości 

karmelitańskiej w Polsce, ex-prowincjała ruskiej prowincji karmelitów, o. Marcina 

Rubczyńskiego .  1

Ojciec Marcin Rubczyński urodził się w 1707 r. Do zakonu karmelitów wstąpił ok. 

1720 r. Studiował prawdopodobnie w Neapolu, gdzie zyskał doktorat z teologii. Był 

prefektem studiów we Lwowie i w Wilnie. Od 1745 r. był przeorem klasztoru we 

Lwowie, a od 1751 r. w Horodyszczu. W latach 1754-1758 pełnił obowiązki 

prowincjała prowincji ruskiej Zakonu. W latach 1765-1769 i 1777-1783 był przeorem 

klasztoru w Łucku. Zasłynął jako wybitny kaznodzieja. Był doskonałym pisarzem – 

autorem co najmniej 14 dzieł religijnych. Napisał m.in.: Męka i śmierć Pana naszego 

Jezusa Chrystusa na 40 medytacji podzielona (Lwów 1759); Pamięć chrześcijańska 

na ostatni dzień życia (Berdyczów 1762); Głos Pana kruszącego cedry libańskie czyli 

rekolekcje dla osób zakonnych (Berdyczów 1768); Grzesznik z drogi zatracenia 

nawracający się do Boga przez rekolekcje trzydniowe (Lwów 1773). Literackim 

zainteresowaniom towarzyszyło zamiłowanie do manuskryptów. Jego dzieła cechuje 

wielka staranność. Na kartach manuskryptów o. Rubczyńskiego pojawiają się też z 

rzadka niezwykłe efektowne, bardzo finezyjne inicjały, tworzone w oparciu o 

późnobarokowy ornament regencyjny. Pięć manuskryptów jego autorstwa, znajduje 

się obecnie w klasztorze krakowskim. O. Marcin zmarł 10 listopada 1794 r. w Łucku .  2

Trzeba zauważyć, że dzieło o. Rubczyńskiego, pt. Głos Pana kruszącego cedry 

libańskie czyli rekolekcje dla osób zakonnych, jak i pozostałe publikacje przywołanego 

autora były wznawiane także w XIX stuleciu, a nawet jeszcze w XX w. i z pewnością 
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w jakiejś mierze przyczyniły się do odnowy życia duchowego w Polsce, zarówno w 

XVIII wieku, jak i w późniejszych wiekach.  
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