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Ojciec profesor Józef Benignus 
Wanat OCD (1934–2013)

Dnia 9 kwietnia 2013 roku zmarł w Krakowie o.  prof. 
dr hab. Józef Benignus Wanat, karmelita bosy, profesor 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zna-
komity badacz historii, sztuki i kultury, człowiek wiel-
kiego serca i niezwykłej skromności. 

Przyszedł na świat 17 marca 1934 we Frydrychowi-
cach koło Wadowic jako trzecie dziecko Franciszka i Ma-
rii z domu Wądrzyk. W uroczystość Zwiastowania Naj-
świętszej Maryi Pannie – 25 marca – został ochrzczony 
przez ks. kan. Józefa Batkę. Uczęszczał do szkoły pod-
stawowej we Frydrychowicach, a następnie do liceum 
w Wadowicach, które ukończył w 1951 roku. Idąc za 
głosem powołania Bożego, wstąpił do Zakonu Karmeli-
tów Bosych w Czernej i przyjmując habit 15 lipca 1951 
roku, otrzymał imię Benignus od Chrystusa Króla. Po 
ukończeniu nowicjatu, w latach 1953–1959, odbył studia 
filozoficzne w Poznaniu, a następnie teologiczne Krako-
wie. Tam też 16 maja 1959 roku przyjął święcenia ka-
płańskie z  rąk biskupa Karola Wojtyły w kościele Nie-
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On the 9 April 2013, Prof. Th.D. Józef 
Benignus Wanat, discalced Carmelite, professor 
of the Pontifical University of John Paul II in 
Cracow, an eminent historian, historian of art 
and culture, a generous-hearted man of extraor-
dinary modesty, died in Cracow.

He was born in Frydrychowice near Wadowice 
on 17 March 1934 as the third child of Franciszek 
and Maria née Wądrzyk. He was baptized by canon 
Józef Batko on the feast of the Annunciation. He 
attended the elementary school in Frydrychowice 
and subsequently the high school in Wadowice 
which he graduated from in 1951. Following the 
voice of the Divine vocation, he entered the Order 
of Discalced Carmelites in Czerna and assumed 
the habit on 15 July 1951, receiving the name of 
Benignus of Christ the King. Having concluded 
the novitiate, in the years 1953–1959 he studied 
philosophy in Poznań and subsequently theology 
in Cracow. It was in the latter city that on 16 May 
1959 he became ordained by Bishop Karol Wojtyla 
in the Church of the Immaculate Conception of 
the Virgin Mary. In the following year, within the 
so called Tirocinium pastorale, he participated in 
the inter-congregational study program organized 
by the Franciscans in Cracow as well as in the 
pastoral practice in St Florian’s Church. In 1960, 
he became head of the Archive of the Province of 
Discalced Carmelites in Czerna, whose collections 
he reorganized, rearranged and inventoried. In an 
effort to broaden his knowledge of this discipline of 
knowledge, he participated in a number of archi-
vist courses organized by the Catholic University of 
Lublin and in the year 1969, he graduated from the 
history department at the Philosophical-Historical 
Faculty of the Jagiellonian University, obtaining 
the degree of Master in history. Throughout al-
most his entire monastic life, he held a number of 
responsible posts, such as: superior in the Higher 
Seminary of the Discalced Carmelites in Cracow 
(1966–1969, 1975–1984), superior of the convent 
in Czerna (1969–1972, 1987–1990), and subse-
quently in Lublin (1972–1975), and in Prądnik 
Biały in Cracow (1999–2002). On several oc-
casions he had also held the office of provincial 
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pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W roku 
następnym odbył międzyzakonne studia u franciszkanów 
w  Krakowie w  ramach tzw. Tirocinium pastorale oraz 
praktykę duszpasterską w kościele św. Floriana. W roku 
1960 został kierownikiem Archiwum Prowincji Karme-
litów Bosych w Czernej, które zorganizował od podstaw, 
uporządkował i zinwentaryzował. Poszerzając swą wiedzę 
w  tym kierunku, odbył kilka kursów archiwistycznych 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w roku 1969 
ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieńcząc je stopniem ma-
gistra historii. Niemal przez całe swoje zakonne życie 
pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji: jako przełożony 
w Wyższym Seminarium Karmelitów Bosych w Krakowie 
(1966–1969, 1975–1984), superior klasztoru w Czer-
nej (1969–1972, 1987–1990), w Lublinie (1972–1975), 
w Krakowie-Prądniku Białym (1999–2002). Kilkakrotnie 
piastował również urząd prowincjała karmelitów bosych 
w Polsce (1984–1987, 1990–1993), prowincjała krakow-
skiej prowincji karmelitów bosych (1993–1996) oraz wi-
kariusza prowincjalnego (1996–1999).

O. Józef Benignus Wanat doktoryzował się 
w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 17 czerw-
ca 1982 roku na podstawie rozprawy Kult świętego Józefa 
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny u karmelitów bo-
sych w Krakowie przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. 
Bolesława Przybyszewskiego. Niezwykle pozytywne recen-
zje przedstawili wówczas doc. dr hab. Józef Lepiarczyk 
z  Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr Janina 
Bieniarzówna z Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 
Habilitował się na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie 14 marca 1984 roku, 
podczas rady wydziału odbytej w pałacu Arcybiskupów 
Krakowskich. Recenzentami dorobku w przewodzie habi-
litacyjnym, którego podstawę stanowiła rozprawa Zakon 
karmelitów bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i kar-
melitanek bosych 1605–1975, byli prof. Adam Przyboś 
z  Uniwersytetu Jagiellońskiego, ks. prof. Władysław 
Smoleń z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz 
ks. Bolesław Przybyszewski z  Papieskiej Akademii 
Teologicznej. Z  tą ostatnią uczelnią o. Wanat związał 
się na stałe, podejmując wykłady, głównie z historii sztuki 
nowożytnej, od 1993 roku zatrudniony na pełnym etacie 
na stanowisku docenta na Wydziale Historii Kościoła. 
W roku 2000 otrzymał tytuł profesora nauk teologicz-
nych. W roku 2004 przeszedł formalnie na emeryturę, 
jednak nadal chętnie prowadził wykłady oraz seminaria 
magisterskie i doktorskie. Za trud rzetelnej pracy i po-
stawę naukową 19 marca 2007 roku został odznaczo-
nym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym 
Krzyżem Zasługi. 

O. prof. Józef Benignus Wanat był autorem szeregu 
znakomitych książek związanych przede wszystkim z hi-
storią i spuścizną artystyczną karmelitów bosych w Polsce. 
Do dziś wyjątkową rolę w polskiej literaturze naukowej 
zajmuje jego monumentalna praca Zakon karmelitów bo-

of Discalced Carmelites in Poland (1984–1987, 
1990–1993), provincial of the Cracow province 
of Discalced Carmelites (1993–1996) and provin-
cial vicar (1996–1999).

Following the defense of his doctoral dissertation 
entitled The Cult of Saint Joseph the Betrothed of the 
Blessed Virgin Mary, Among the Discalced Carmelites 
in Cracow, written under the supervision of Professor 
Bolesław Przybyszewski, Father Józef Benignus Wanat 
obtained his Th.D. degree. Extremely enthusiastic 
reviews of this dissertation had been submitted by 
Associate Professor Józef Lepiarczyk of the Jagiellonian 
University and Professor Dr. Janina Bieniarzówna 
of the Cracow Academy of Economics. On 14 
March 1984, following a  session of the Faculty 
Council which was held in the Archbishops’ Palace 
in Cracow, Father Wanat obtained the post of as-
sociate professor at the Faculty of Church History 
of the Pontifical Academy of Theology in Cracow. 
Among the reviewers of Father Wanat’s academic out-
put in the course of his post-doctoral studies, whose 
foundation was the dissertation entitled The Order 
of Discalced Carmelites in Poland. The Convents of 
Carmelite Brothers and Sisters 1605–1975, were Prof. 
Adam Przyboś of the Jagiellonian University, Rev. 
Prof. Władysław Smoleń of the Catholic University 
of Lublin and Rev. Bolesław Przybyszewski of the 
Pontifical Academy of Theology. Father Wanat be-
came associated more permanently with the latter 
university by undertaking to lecture there mainly 
on the history of modern art and, from 1993, he 
was employed full-time there at the post of associ-
ate professor in the Faculty of Church History. In 
the year 2000, Prof. Rev. Wanat received the title 
of professor of theological sciences. He retired in 
the year 2004, yet he still very willingly continued 
to lecture and conduct M.A. and doctoral seminars 
at this university. In March 2007 he was awarded 
the Golden Cross of Merit by the President of the 
Republic of Poland in recognition for his honest 
work and exemplary academic attitude.

Rev. Professor Józef Benignus Wanat was the au-
thor of a number of excellent books associated above 
all with history and the artistic legacy of the Discalced 
Carmelites in Poland. His monumental work en-
titled Zakon karmelitów bosych w Polsce. Klasztory 
karmelitów i karmelitanek bosych 1605–1975 (The 
Order of Discalced Carmelites in Poland. Convents of 
Carmelite Brothers and Sisters 1605–1975), which was 
published in Cracow in 1979 still continues to play 
an exceptionally important role in Polish academic 
literature. The results of his academic research which 
were published in the year 1981 in a book entitled 
Kult świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny u karmelitów bosych w Krakowie (The Cult of 
Joseph, the Betrothed of the Blessed Virgin Mary, Among 
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sych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 
1605–1975, wydana w Krakowie w 1979 roku. Jego bada-
nia naukowe, opublikowane w roku 1981 w książce Kult 
świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny u kar-
melitów bosych w Krakowie, przyczyniły się do odrodzenia 
kultu św. Józefa w dawnej stolicy Polski. Zasługą o. Wanata 
było także zgromadzenie dokumentacji historycznej do 
koronacji obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej w Czernej 
oraz troska o powstanie kaplicy o. Rafała Kalinowskiego 
w tamtejszym klasztorze.

Na jego życiu szczególne znamię odcisnęło piętno cho-
roby. Gdy w roku 1991 wykryto u niego złośliwy nowo-
twór (chłoniak), dawano mu pięć lat życia. Pełniąc urząd 
prowincjała, nie podjął jednak leczenia, lecz wyjechał do 
Afryki, by wizytować klasztory w Burundi i Rwandzie. 
Choroba zaatakowała w 1996 roku, wyniszczając orga-
nizm do tego stopnia, iż przygotowywano już miejsce 
pochówku. Tymczasem żarliwe modlitwy karmelitanek 
i karmelitów do Matki Boskiej Szkaplerznej doprowadziły 
do niewytłumaczalnego zaniku nowotworu i całkowitego 
uzdrowienia, które uznawano za cudowne.

Miałem tę wielką radość, iż przez wiele lat było mi 
dane współpracować z ojcem Profesorem. Obaj byliśmy 
uczniami wielkiego historyka sztuki i  archiwisty – ks. 
prof. Bolesława Przybyszewskiego, w mieszkaniu które-
go spotykaliśmy się bardzo często, by dyskutować o kwe-
stiach artystycznych. O. Wanat był recenzentem mojej 
habilitacji i  to właśnie po nim przejąłem kierownictwo 
katedry historii sztuki nowożytnej w Papieskiej Akademii 
Teologicznej, przekształconej w Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie. Miałem przeto okazję przyglądać 
się ojcu Profesorowi w różnych sytuacjach życia. Zawsze 
był pełen skromności i pokory, nigdy nie wynosił się nad 
innych, nie podkreślał swych osiągnięć. Jego delikatność, 
spokój i serdeczność znana była w środowisku krakow-
skim, zarówno studentom jak i wykładowcom, którzy 
chętnie uciekali się doń z prośbą o pomoc. Zawsze znaj-
dował dla nich czas, dobre słowo i uśmiech. Nigdy nie 
podnosił głosu, nie widziano go zdenerwowanego.

13 kwietnia 2013 roku o. prof. Józef Benignus 
Wanat został pochowany na cmentarzu Białoprądnickim 
w  Krakowie. W  jego pogrzebie wzięli udział kardy-
nał Franciszek Macharski i  biskup Kazimierz Górny 
z Rzeszowa, dziewięćdziesięciu kapłanów, ponad sto sióstr 
zakonnych oraz wielu przyjaciół i znajomych. W naszych 
sercach i pamięci pozostanie obecny na zawsze. 

the Discalced Carmelites in Cracow), contributed to 
the renaissance of the devotion of St Joseph in the 
former capital of Poland. Among father Wanat’s 
other merits one should also mention the gather-
ing of historical documentation to the coronation 
of the image of Our Lady of the Scapular in Czerna 
as well as his efforts to create the chapel of Father 
Rafał Kalinowski in the local convent.

The stigma of disease exerted a very special mark 
on Rev. Wanat’s life. When in 1991 he was diag-
nosed with a malignant tumor (lymphoma), he was 
given no more than five years of life. Yet as provin-
cial of the Order, he refused to initiate treatment, 
but instead went to Africa to visit the convents in 
Burundi and Rwanda. The disease had launched 
another attack in 1996, dealing such a devastating 
blow to Father Wanat’s organism that a place of 
burial had already been prepared for him. Yet the 
ardent prayers of the Carmelite nuns and friars ad-
dressed to Our Lady of the Scapular had resulted in 
an inexplicable remission of the tumor and a com-
plete recovery which was regarded as miraculous.

I had the great joy and pleasure to have coop-
erated with Rev. Prof. Wanat. We were both stu-
dents and disciples of the great historian of art and 
archivist – Rev. Professor Bolesław Przybyszewski, 
in whose apartment we used to meet very often to 
discuss matters relating to art. Father Wanat was 
a  reviewer of my post-doctoral thesis and it was 
precisely after him that I had taken over the post of 
Head of the Department of Modern Art History in 
the Pontifical Academy of Theology, subsequently 
transformed into the Pontifical University of John 
Paul II in Cracow. Therefore, I had the opportu-
nity to observe Father Professor Wanat in various 
life situations. He was always full of modesty and 
humility; he never acted in a patronizing way to-
wards others, nor did he ever emphasize his own 
achievements. His gentleness, calm and cordiality 
were well-known in the Cracow academic milieu, 
both among students and lecturers who very will-
ingly asked him for assistance in a variety of day-
to-day situations. He always found time, a good 
word and a cordial smile for them. He never raised 
his voice nor was ever seen in a state of agitation.

Father Professor Józef Benignus Wanat was 
buried in the Biały Prądnik cemetery in Cracow 
on 13 April 2013. His funeral was attended 
by Franciszek Cardinal Macharski and Bishop 
Kazimierz Górny from Rzeszów, as well as by 
ninety priests, over one hundred nuns and nu-
merous friends and acquaintances. He will remain 
in our memory and hearts forever.

Translated by Piotr Mizia
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