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[ Benignus JozefWanat OCD [

Architektura i wyposazenie
kosciola i klasztoru Karmelit6w bosych w Wisniczu

Historia budowy klasztoru
Stanislaw Lubomirski (1582-1649), podczaszy koronny, po naglej smierci
hetmana wieIkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza W obozie pod Chocimiem, przej,!l dow6dztwo nad armi,! polsk,! i litewsk'!, licz,!c~ ok. 75 tys. wojska
w wojnie z Turcj,!. Turecka zas armia Osmana II liczyla ponad 200 tys. wojska.
Lubomirski, widz,!c ogromne zagrozenie i militarn,! przewagtf nieprzyjaciela,
zlozyl slub: "jesli B6g poblogoslawi ortfzowi polskiemu, to ja w dobrach swoich w Wisniczu wybudujtf swi,!tynitf Bogu Zwycitfscy, ZbawicieIowi Jezusowi
Chrystusowi, wraz z klasztorem Karmelit6w bosych - reformy sw. Teresy"'.
Regimentarz nie zawi6dl sitf w nadziei. Armia polska pod Chocimiem nie tylko wytrzymala obltfzenie, aIe i odparla zacitfte szturmy wroga. "Sultan zrazony
brakiem mtfstwa swych zolnierzy, zdaj~c sobie sprawtf, iz zdobycie taboru [polskiego] jest raczej niemoz1iwe, mysIal juz o zakonczeniu wyprawy" - napisal
turecki kronikarz Mustafa Naim Sultan zawarl pok6j: Polacy zobowi~zali sitf
2

•

, Biblioteka Zakladu Narodowego imo Ossolinskich we Wrodawiu, rkps 1871/1: Relatio fundationis conventus visnicensis Salvatoris Carmelitarum Discalceatorum cum annalibus ejusdem
monasterii 1624-1719 [dalej: Kronika klasztoru], k. 3V.; Archivio Generale dei Carmelitani Scalzi,
Roma, Corso d'Italia 38, Plut. 92 p: Origo fundationis conventus Salvatoris Carmelitarum discalceatorum Visnicii in Polonia [dalej: Origo fundationisl, s. 2. Zobacz te:i wzmiank~ o zlo:ionym slubie
w dzielach sw. Teresy od Jezusa, dedykowanych hr. Stanislawowi Lubomirskiemu: Opera s. Matris
Teresae de Jesu Carmelitarum Discalceatorum et Discalceatarum Fundatricis [... l. Coloniae Agripinae 1626, apud Joannem Kinckium.
2
Chocim - Chotin (1621). [Fragmentykroniki tureckiej MustafyNaimal. Opr. M. Mnikowska,
W Walecki. Krak6w-Nowy Wisnicz 2005, s. 36.
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powstrzymywaé od napadow Kozakow, a Turcy Tatarow3 • Chocim mial pozostaé
w posiadaniu Turcji4.
Lubomirski, powracaj<}c z pola walki do Wisnicza, zatrzymal siç w krakowskim
klasztorze karmelitow bosych pw. sw. sw. Michala i Jozefa w celu uzgodnienia
slubowanej fundacji. Zarz<}d prowincji karmelitow bosych nie chcial przyj<}é tej
fundacji z obawy przed wplywem magnackiego dworu na zycie zakonne 5• Przeor tegoz klasztoru o. Piotr od sw. Andrzeja Kordonski poradzil Lubomirskiemu,
aby zwrocil sil( w tej sprawie do Definitorium Generainego w Rzymie6. Prosbl(
Lubomirskiego pozytywnie zaopiniowal i poparl o. przeor Kordonski w listach
do przelozonego generainego o. Macieja Hurtados de Mendozy, znanego w Poisce
i zasluzonego przeora pierwszego klasztoru w Krakowie (1605) i pierwszego prowincjala polskiej prowincji karmelitow bosych (1617) oraz do o. Pawla Szymona
(od Jezusa i Maryi) Rivaroli przebywaj<}cego w Poisce przez poi roku na przelomie
1604 i 1605 w drodze na misjtì do Persji. Obydwaj zaprzyjaznieni byli ze Stanislawem Lubomirskim, dobroczyncq. klasztoru sw. sw. Michala i Jozefa w Krakowie.
O. Pawel Szymon Rivarola w liscie pisanym w Rzymie 5Iutego 1622 wyrazil wieIk<}
radosé z tej fundacji, powiadamiaj<}c o. Kordonskiego, ze Definitorium GeneraIne wszystkimi glosami przyjl(lo i zatwierdzilo fundacjtì w Wisniczu7• Urztìdowo
i formainie przyjtìto jq. na sesji 8 Iute go 1622 roku z tym warunkiem, ze wspoinota
zakonna zamieszka w Wisniczu po ukonczeniu budowy klasztoru8 •
Po uzyskaniu zgody i zatwierdzenia fundacji od biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego Lubomirski przystq.pil do budowy klasztoru. Za najgodniejsze
miejsce dIa realizacji swego slubu uznal wzniesienie polozone w kierunku poludniowym od swego palacu, gdzie znajdowal sitì park zamkowy z winnicami,
egzotycznymi drzewami i kwietnikami. Byl to najpitìkniejszy zak<}tek Wisnicza9 •
Ziecii swojemu nadwornemu architektowi Maciejowi Trapoli'o przygotowanie

A. Lewicki, Zarys historii Polski. Warszawa [ok. 1920]9, S. 20l.
W. Konopczyri.ski, Dzieje Polski nowoiytnej. Warszawa 2003, s. 26l.
5 Kronika kIasztoru, k. 4-5.
6 Tam:i:e; Origo fundationis, k. 4.
7 Kronika kIasztoru, k. 5.
8 Acta Definitorii Generalis OCD Congregationis S. Eliae (1605-1658). Wyd. A. Fortes OeD.
W: Monumenta historica Carmeli Teresiani. Subsidia 3. Romae 1985, s. 86.
9 B. J. Wanat, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce. Klasztory karmelit6w i karmelitanek bosych
1605-1975. Krak6w 1979, s. 348.
lO
Maciej Trapola, architekt nadworny Stanislawa Lubomirskiego, pochodzil z Wloch,
prawdopodobnie z miejscowosci Portogruaro. Kierowal budow,! klasztoru i kosciola Zbawiciela
3
4
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i opracowanie projektu budowy klasztoru oraz kierowanie budowq. z uwzgItrdnieniem przepis6w zakonu i zatwierdzonego pianu dIa polskiej prowincji karmelit6w bosych".
Poswitrcenia i wmurowania kamienia wtrgieinego dokonal biskup pomocniczy
krakowski Tomasz Oborski w maju 1622 roku 12 • Fundator zgromadzil potrzebne do budowy materialy oraz licznych pracownik6w, rzemidlnik6w i tureckich
jenc6w do kopania row6w pod fundamenty. Po 8Iatach pracy klasztor z wyjq.tkiem kosciola byl na ukonczeniu. Fundator, pragnqc widzieé w swojej fundacji
zakonnik6w, poprosil o. Michala od Zwiastowania NMP (Michael a Vidarte),
prowincjala, o przyslanie zakonnik6w na staly pobyt do Wisnicza. Ze wzgItrdu na wieIkie zawilgocenie nowicjackiego klasztoru w Krakowie, spowodowane wyIewami Wisly oraz podjtrcie budowy nowego klasztoru murowanego
na innym miejscu, o. Ferdynand a S. Maria (Martinez 1558-1631), przelozony
generaIny zakonu, aktem z 22 czerwca 1630 roku zezwolil na przeniesienie nowicjatu do Wisnicza13 • 26 maja 1630 roku w uroczystosé Switttej Tr6jcy miala miejsce introdukcja 16 karmelit6w bosych w bialych plaszczach do nowego
klasztoru. Rozpocztrla sitt procesjq. eucharystycznq. z kosciola parafiainego pod
przewodnictwem bp. Marcina Szyszkowskiego, przy udziale licznego duchowienstwa, szlachty, wojska, orkiestry i ch6ru. W czasie procesji ch6r spiewal
pidni na zmiantt z grajqcq orkiestrq., a z fortecy zamkowej grzmialy dziala. Cala
droga udekorowana byla kwiatami, religijnymi symboiami i napisami. Procesja przybyla do klasztornej kaplicy bogato wystrojonej i wyposazonej, z trzema
srebrnymi figurami na oltarzu - Chrystusa SaIwatora, Matki Bozej i sw. Teresy
od Jezusa. Pontyfìkalnej mszy sw. przewodniczyl bp Szyszkowski, a okolicznosciowe kazanie wyglosil wieIki przyjaciei karmelit6w ks. dr Sebastian Nuceryn,
kaznodzieja katedraIny. Po mszy sw. nastqpila ceremonia wrtrczenia kluczy przez

karmelit6w bosych w Wisniczu od fundament6w ai: do ukonczenia budynku. Za jego zaslugi kapitula klasztoru 31 grudnia 1637 roku postanowila urzqdzié mu pogrzeb i pogrzebaé jego cialo
w krypcie grobowej kosciola Zbawiciela. Zob. APKB, sygn. AKWI 1: Acta capituli conventus ... ,
k. 15 v.; S. toza, Architekci i budowniczowie w Polsce. Warszawa 1954, s. 313; P. S. Szlezynger, Kosci61
Karmelit6w Bosych w Wisniczu Nowym. "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" T. 33: 1988, z. 2,
s. 115. (Autor w pelni wykorzystal wczeSniej wydanq pracl;!: Klasztor Chrystusa Zbawiciela w Wisniczu. W: B. J. Wanat, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce ... , s. 347-372).
B. J. Wanat, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce ... , s. 93-99; teni:e, Z dziej6w zakonnego budownictwa barokowego w Malopolsce. Krak6w 2006, s. 23-44.
12 Kronika klasztoru, k. 5-8.
13 Bib1. Osso1., rkps 1877: Acta primi capituli generalis ... , s. 107.
U
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fundatora Lubomirskiego o. Cyrylowi od sw. Franciszka (1586-1658), przeorowi
nowego klasztoru, a nast~pnie w zamku odbyla si~ uczta dIa gosci. Po poludniu
odspiewane zostaly nieszpory z kazaniem o. Hieronima od sw. Jacka Cyrusa,
Iektora teologii w Lublinie '4 • Dla upami~tnienia tej uroczystosci i zwyci~stwa
chocimskiego, mlodziez szkoly Nowodworskiego z Krakowa wr~czyla fundatorowi klasztoru drukowany poemat panegiryczny Fluminis impetus'S jako podzi~kowanie za zwyci~stwo pod Chocimiem i za wypelnienie zlozonego slubu
w postaci okazalego klasztoru Zbawiciela.
W 1635 roku ukonczono budow~ kosciola. Fundator nie szcz~dzil pieni~dzy
na jej wystr6j. Pragnl!l, aby kosci61 i klasztor pozostal pomnikiem zwyci~stwa
pod Chocimiem na wieczne czasy oraz aby swiadczyl przyszlym pokoleniom
o wspanialomysinosci, fortunie i zaslugach Lubomirskiego. Konsekracja kosciola pod wezwaniem Chrystusa SaIwatora odbyla si~ 1lipca 1635 roku z kr6Iewskim
przepychem'6 • Na saml! dekoracj~ swil!tyni fundator wydal 6 tys. zl. Wn~trze
swil!tyni !Snilo od zlota i srebra. W gl6wnym oltarzu staly wysokie na dwa lokcie
srebrne statuy Chrystusa ZbawicieIa, Matki Bozej i sw. Teresy od Jezusa oraz
pozlacane re1ikwiarze. Na oltarzu palilo si~ 30 swiec woskowych w bogatych
kandelabrach. Pomi~dzy nimi staly zlote i srebrne wazony z kwiatami. Uroczystosé uswietniala kapela sprowadzona z zamku krakowskiego. W wigili~ konsekracji kosciola odbylo si~ uroczyste nabozenstwo z procesjl! przy udziale kapeli
i huku dzial na zamku. W tym tez dniu przeniesiono procesjonalnie z kaplicy
zamkowej do kosciola trumn~ z cialem zmarlej w 1622 roku zony fundatora
Zofii Ostrogskiej. Pochowano jl! w nowej bogatej trumnie w mauzoleum - grobowcu fundatorskim. O godzinie pierwszej po p6lnocy sztuczne ognie oglosily

'4 Klasztol'y Karmelitanek Bosych w Polsce, na Litwie i Rusi. T. 1: Krak6w - klasztor sw. Marcina.
Wyd. Rafal Kalinowski OCD sw. Krak6w 1904, s. 232-233. Wydawca kroniki klasztornej zal<}czyl
w aneksie na s. 230-235 przeklad z laciny na j"zyk poIski z archiwum generalnego w Rzymie, sygn.
Plus 92 p.: Origo fundationis ... : Opis przebiegu fundacji klasztoru Zbawiciela na G6rze Wisnicz.
Lacinska kopia tego opisu znajduje si" w Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelit6w Bosych
w Czernej, pod sygn. AP 1: Fasciculus annorum ... , s. 223-254.
'5 Fluminis impetus Illustrissimo ac Magnifico Domino D. Stanislao Lubomil'ski, comiti in Wisnicz, palatino terrarum Rusiae, Sandomirensi, Scepusiensi, Bialocerkieviensi etc. Capitaneo. Dum
primum, in templum (quod magnifice ad propugnaculum Visnicense erexit, et pie, ob. Repressam,
Osmani Turcarum imperatoris ferocissimi, potentiam, Deo Salvatori vovit) sacratissimam Carmelitarum Discale. familiam, solemni ritu, introduceret a nobili et studiosa iuventute scholarum Novodvors. Perpetui honoris et observan. Ergo consecratus ac DD. Cracoviae 1630, in typographia Matthiae Andreoviensis. Estr XIV, s. 489.
,6 Kronika klasztoru, k. 8-9; Klasztory Karmelitanek Bosych w Polsce, na Litwie i Rusi ... , s. 233.

Architektura i wyposazenie kosciola i klasztoru ...

123

uroczysty dzien W Wisniczu. Centraln,! uroczystosci,! byla konsekracja kosciola
pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela, ktorej dokonal bp Tomasz Oborski, sufragan krakowski, przy udziale licznego duchowienstwa i zaproszonych na tt;
uroczystosé gosci'7•

Architektura klasztoru i kosciola Chrystusa Zbawiciela l8

Architektura klasztoru

W celu wzniesienia tego klasztoru zarz,!d prowincji wyznaczyl do realizacji projekt wit;kszego klasztoru, zatwierdzonego przez Definitorium Generalne
W Rzymie 14 stycznia 1622 roku'9 dIa polskiej prowincji karmelitow bosych, z zachowaniem wymiarow ustalonych W konstytucjach zakonu20 •
Klasztor jest murowany z cegly i kamienia, wczesnobarokowy, zbudowany
w ksztakie regularnego czworoboku o wymiarach 61 x 62 m, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z trzema dziedzincami wewnt;trznymi i wnt;trzami sklepionymi kolebkowo i krzyzowo. Przylega do poludniowej i zachodniej czt;sci
kosciola. Zewnt;trzna i wstt;pna czt;sé klasztoru usytuowana jest obok fasady kosciola, skierowanej na p6lnoc w stront; zamku Lubomirskich. PortaI wejsciowy

Tam:ie, k. 10-11; B. J. Wanat, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce ... , s. 35I.
Podstawa zr6dlowa: Kronika klasztoru, k. 1-15; Constitutiones Fratrum Discalceatorum
Congregationis s. Eliae Ordinis Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo. Romae 1631, apud
Franciscum Corbellettum, s. 72-79; Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, rkps 907: 1nventarium universale bonorum conventus Visnicensis Carmelitarum Discalceatorum anno 16451671; APKB w Czernej, sygn. AKW1 1: Acta capituli conventus visnicensis ... ab A. D. 1630; APKB
w Czernej, Dokumentacja fotograficzna klasztoru; J. Langman, Dawne klasztory 00. kannelit6w
bosych w Polsce - Wisnicz. "Glos Karmelu" R. 8: 1934, nr lO, s. 374; B. J. Wanat, Klasztor Chrystusa
Zbawiciela w Wisniczu. W: Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce. Klasztory karmelit6w i karmelitanek
bosych 1605-1975. Krak6w 1979, s. 347-372; M. Brykowska, Architektura karmelit6w bosych w XVIIXVIII wieku. Warszawa 1991; P. S. Szlezynger, Kosci61 Karmelit6w Bosych w Wisniczu Nowym ... ,
17
18

S.113-139·

Acta Dejìnitorii Generalis OCD Congregationis S. Eliae (1605-1658) ... , s. 8I.
Constitutiones Fratrum Discalceatorum ... , s. 72-77; Instructiones Fratrum discalceatorum
Congregationis s. Eliae Ordinis Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo. Romae 1635, ex officina L. Grignani, s. 82-91; B. J. Wanat, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce ... , s. 97.
19
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prowadzil do furty i pokoi goscinnych. Ta cz€(sé klasztoru koncentrowala si€(
wok6l wi€(kszego dziedzinca WeWn€(trznego (23 X 24 m), posrodku kt6rego znajdowala si€( zadaszona studnia z kolowrotem. Z bramy klasztornej wchodzilo si€(
na kruzganek opasuj,!cy z trzech stron wi€(ksze podw6rze. Po stronie zachodniej korytarza byly cele goscinne i furtiana, czyli portiera. Za nimi po tej samej
stronie na parterze byl maly refektarz, sklepiony kolebkowo, przeznaczony dIa
pracownik6w i gosci. Za nim z poprzecznego korytarza wejscie do ogrodu, a za
nim toalety i cele zakonne o wymiarach 3,20 X 3,20 X 3,20 m do konca korytarza
po tej samej stronie i po stronie poludniowej. Pomi€(dzy wewn€(trznymi podw6rzami przy srodkowym korytarzu znajdowala si€( kuchnia (8,64 m), zmywalnia
naczyn, magazyn kuchenny i refektarz di. 15,84 m, wys. 5,76 m, a posrodku mi€(dzy wschodnim i zachodnim podw6rzem wewn€(trznym byly trzy pomieszczenia na sklady klasztorne oraz toaleta w poblizu zakrystii. Na parterze skrzydla
wschodnio-poludniowego kruzganki wok61 mniejszego podw6rza prowadzily
do cel i dw6ch salek w poludniowym narozniku, do klatki schodowej na pi€(tro oraz do brackiej kaplicy (ok. 12 md!.), usytuowanej po stronie wschodniej
w przedluzeniu skladu koscielnego, czyli skarbca. W przedluzeniu prezbiterium
kosciola bylletni ch6r zakonny (di. 9,60 m) z dwoma portalami marmurowymi
prowadz,!cymi do kosciola. Obok prezbiterium od strony klasztoru mieScila si€(
zakrystia (szer. 10,80 m), a od stronywschodniej sklad koscielny, czyli skarbiec,
z przejsciami do transeptu kosciola. Na pi€(trze klasztoru znajdowaly si~ cele
mieszkalne dIa zakonnik6w, sala rekreacyjna ojc6w i braci, sala wykladowa dIa
nowicjuszy lub student6w, kaplica dIa nowicjuszy, biblioteka i archiwum klasztoru. Lokal dIa biblioteki wedlug konstytucji powinien mieé 12 m dlugosci, zatem
mogla si€( ona znajdowaé nad kuchni,! klasztorn,!. Nad kapliq brack,! prawdopodobnie miescila si€( kaplica nowicjatu Iub studentatu. Nad zakrysti,! usytuowany byl ch6r zakonny. Dwuspadowe dachy klasztoru pokryte byly blach,!.
Architektura kosciola
Kosci6l Chrystusa SaIwatora usytuowany byl w p61nocno-wschodniej cz€(sci
klasztoru, murowany, na rzucie krzyza lacinskiego, fasad,! zwr6cony na p6lnoc
w stron€( zamku Lubomirskich. Szerokosé nawy kosciola zgodnie z konstytucjami wynosHa 40 palm czyli 9,60 m, a proporcjonalna dlugosé 34 m. Korpus
21

,

" 1 palma budowlana (jednostka miary) = 24 cm; zob. Constitutiones Fratrum Discalceatorum ... , Romae 1631, s. 248 - rysunek miary palmy, czyli pi~dzi.
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byl jednonawowy, po bokach z rztrdem kaplic bocznych, pol,!-czonych ze sob,!w,!-skimi przejsciami i otwartych do gl6wnej nawy arkadami ujtrtymi w archiwolty, wspartymi na filarach. Nawa i prezbiterium dwuprztrslowe. Elewacje boczne
kosciola podzielono pilastrami, z glowicami korynckimi. Na nich wsparty bogaty fryz, obiegal cale wntrtrze kosciola, wykonany ze stiuku, a skomponowany
z panopli6w o motywach tureckich, jak krzywe szable, turbany, kotly wojenne,
armaty i zbroja. Fryz, wykonany na wysokim poziomie estetyki dekoracyjnej,
mial przypominaé zwyci~stwo chocimskie. Powyzej fryzu znajdowal sitr pottrzny
gzyms bogato rozczlonkowany, zdobiony wolimi oczkami, z,!-bkami i perelkami. Ponad lukami bocznych kaplic i w prezbiterium wykonano bogate dekoracje stiukowe na wz6r supraportalowych z kartuszami, owalnymi otworami
do pomieszczen nad bocznymi kaplicami (coretti), nasadnikami zwienczonymi
tympanonami, otoczonymi wolutami z kulami. W bocznych narozach i na podniebiach luk6w znalazly sitr dekoracje roSlinno-kwiatowe. Na przyozdobienie
wntrtrza kosciola sztukateri,!- oraz na jego bogate wyposazenie, argenteritr i koscielne paramenty fundator klasztoru Stanislaw Lubomirski uzyskal dyspenstr
od obowi,!-zuj,!-cych przepis6w zakonnych dotycz,!-cych budownictwa i wystroju
kosciola i wyposazenia. Kapitula Generalna Zakonu Karmelit6w Bosych 11 maja
1632 roku, doceniaj,!-c realizacjtr zlozonego slubowania za odniesione zwycitrstwo
nad zagrazaj,!-C'!- chrzescijanskiej Europie pottrg'!- islamskiej Turcji, wszystkimi
glosami swoich czlonk6w przychylila sitr do prosby fundatora klasztoru22 • W kaplicach zastosowano porz,!-dek toskanski. Kosci61 sklepiony kolebkowo z plaskimi gurtami w przedluzeniu pilastr6w, a w skrzyzowaniu transeptu - krzyzowo,
z oknami w lunetach. W dekoracji sklepien nawy, transeptu i prezbiterium zastosowano podzialy geometryczne, a mianowicie owale i kartusze ujtrte w prostok'!-tne obramowania, zas na skrzyzowaniu transeptu - geometryczn,!- dekoracjtr
zagielkow,!-. Sztukaterie kosciola projektowal i wykonal Jan Chrzciciel Falconi
wraz ze swoim warsztatem dekoratorskim, zatrudniony wtedy na zamku Lubomirskiego 23 •
Fasada kosciola zbudowana zostala z kamienia ciosowego, wedlug zmodyfikowanego typu il Gesù dia kosciol6w karmelitanskich, dwukondygnacyjna,
harmonijnie rozczlonkowana zdwojonymi pilastrami w prztrsle srodkowym
na osi nawy dolnej kondygnacji w porz,!-dku toskanskim, a w g6rnej kondygnacji

n
Acta Capituli Generalis OCD Congregationis s. Eliae. (dalej: Acta Cap. Gen) VoI. 1: (16051641). Wyd. A. Fortes. W: Monumenta historica Carmeli Teresiani. T. 11. Romae 1990, s. 282.
23 A. Bochnak, Giovanni Battista Falconi. Krak6w 1925, s. 8-9.
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w porz,!dku jonskim. W glownym portalu dwie kolumny diwigaly belkowanie
z przerwanym przyczolkiem z herbem Lubomirskich w srodku tympanonu. Ponizej w nadprozu umieszczono miedzian,! pozlacan,! tablice; z napisem dedykacyjnym swi,!tyni. Ponad portalem znajdowalo sie; okno z kratami w obramieniu
kamiennym, z trojk'!tnym przyczolkiem. W bocznych prze;slach natomiast konchowe nisze zamknie;te kluczem, a nad nimi owalne okienka z kratkami. Gorn,!
kondygnacje; ozdobila przeszklona bramka z zelaznym gankiem, splywy wolutowe po bokach oraz rzeiby Sebastiana i Stanislawa Lubomirskich na cokolach.
Na szczycie wiencz,!cego przyczolku umieszczono duzych rozmiarow pos,!g
Chrystusa Zbawiciela. Za kurtyn,! fasadywznosily sie; czworoboczne, a u szczytu osmioboczne wieze z dzwonami, nakryte barokowymi helmami, niezharmonizowane z calosci,!, jakby sztucznie doczepione. Boczne elewacje na zewn'!trz
swi,!tyni zostaly rozczlonkowane zdwojonymi pilastrami z gzymsem dachowym
wspartym na ciosowych konsolach nad bocznymi nawami. Sciany zamykaj,!ce
ramiona transeptu byly trzykondygnacyjne z podzialami architektonicznymi,
zwienczone.edikulami z trojk'!tnym przyczolkiem i uje;te splywami po bokach,
krzyzami na szczytach i kulami na bocznych cokolikach. Dwuspadowe dachy
zostaly pokryte miedzian'l blach'l.
Caly zespol architektury klasztoru otoczono fortyfikacjami nowowloskimi, utworzonymi z czterech bastionow pie;ciok'ltnych na osiach poprzecznych
i z czterech bastionow trojk'ltnych na osiach przek'ltnych24. Mury bastionow
kleszczowych umocnione byly od wewn'ltrz nasypem ziemnym. Naroza wieloboku wysuni((te w przedpole stanowily glowny element obrony w czasie napadu nieprzyjacielskiego. Fortyfikacje klasztoru sprze;zone bylyw system obronny
zamku Lubomirskich, oddalony o 300 m na polnoc. W p61nocno-zachodnim
bastionie w 1639 roku wybudowano mieszkania, tzw. plebanie; do przyjeZdiaj'lcych do klasztoru gosci25 • Obok budynku w murze obronnym znajduje sie; brama wjazdowa do klasztoru, flankowana boniowanymi pilastrami z tr6jk'ltnym
przyczolkiem, herbem Szreniawa i marmurow,! tabliq z napisem: "UT SACRIS
AEDIBUS ATQ[UE] COENOBIO A SE CONDITIS INSTRUCTIS DOTATIS,
PALATINUS ET GENERALIS CAP[ITA]NEUS CRACOVIEN[SIS] HONORI-

'4 J. E. Dutkiewicz, Powiat bochenski. W: Katalog zabytk6w sztuki w Poisce. T. 1: Wojew6dztwo
krakowskie. Pod red. J. Szablowskiego. Warszawa 1953, s. 64; P. S. Szlezynger, Fortyfikacje klasztoru
karmelit6w bosych w Wisniczu Nowym. "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" T. 28: 1983, z. 2,

S.143-160.
'5

Kronika klasztoru, k. 16.
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BUS MUTATIS, PIETATE IMMUTABILI, SECURITATE[M] P[R]AESTARET
MURO HOC CINXIT, ANNO INCARNATI[ONIS] CHRISTI MDCXL'26.

Wyposaienie kosciola i klasztoru
Kosci61 posiadal 8 oltarzy, z tych 3 duiych rozmiar6w: Chrystusa Zbawiciela
w prezbiterium i Matki Boiej oraz sw. Teresy od Jezusa w ramionach transeptu.
W kaplicach naw bocznych oftarze poswi~cone byly w XVII wieku: sw. Annie,
sw. Jozefowi, sw. Michalowi Archaniolowi oraz m~czennikom - sw. Stanislawowi i Sebastianowi. Osmy oftarz - Chrystusa Ukrzyiowanego - znajdowal si~
w grobowym mauzoleum Lubomirskich w krypcie pod transeptem kosciola.
Glowny oltarz zbudowany byl z marmuru i drewna. Skladal si~ z dwoch oddzielnych cz~sci, perspektywicznie tworz,!cych calosé o znamionach teatralizacji
wn~trza. Mensa oftarzowa z dwoma bocznymi portalami z marmuru usytuowana byla w polowie prezbiterium, podniesionego o trzy stopnie powyiej nawy kosciola. Na mensie oftarzowej stalo bogate, hebanowe tabernakulum, precyzyjnie
wykonane w formie architektonicznej swi,!tynki, ZIO kolumienkami i w srebrze
odlewanymi kapitelami. Tabernakulum strzeglo i adorowalo 5 aniolow odlanych w srebrze. Powyiej tabernakulum umieszczony byl tron do wystawiania
Sanctissimum, zamykany drzwiczkami ze srebrnej blachy, zwienczony srebrnym
krzyiem. Mi~dzy tronem a tabernakulum umieszczono herb Szreniawa, a nieco
niiej srebrnego pelikana, stoj,!cego w gnieidzie z trojgiem piskl'!t'7.
Druga cz~sé oftarza znajdowala si~ w gl~bi nad stallami, na czolowej scianie prezbiterium. Nadstawa oftarzowa miala dwie kondygnacje: dolna zloiona byla z olbrzymich kolumn i proporcjonalnego do nich obrazu w retabulum
Chrystusa Zbawiciela w bogato zloconych ramach; wyisza kondygnacja miala
mniejszy obraz tei w zloconej ramie w nasadniku zwienczonym przyczolkiem.
W oftarzu tym wyeksponowane byly trzy srebrne statuy: Chrystusa Zbawiciela,

26 "Aby kosciolowi i kIasztorowi, przez siebie zalozonym, wybudowanym i uposazonym wojewoda i generalny starosta krakowski, godnosciami zmienny, aIe dIa poboznosci niezmienny - zapewnié bezpieczeristwo wszystko murem otoczyl. Roku Wcielenia Chrystusa 1640': Zob.
P. S. SzIezynger, Dawny kosci61 Karmelit6w Bosych w Wisniczu. Krak6w 2000, s. 7.
27
Szczeg610wy opis wyposazenia kosciola i zakrystii zob. Biblioteka Naukowa PAU i PAN
w Krakowie, rkps 907: Inventarium universale bonorum conventus Visnicensis Carmelitarum Discalceatorum anno 1645-1671; B. J. Wanat, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce ... , s. 353-362.
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Matki Bozej i sw. Teresy od Jezusa, wykonane w zaldadzie zlotniczym Andrzeja
Malkensena w Krakowie.
Oltarze boczne w transepcie, podobnie jak w prezbiterium, oddzielone byly
od centralnej nawy marmurowymi balustradami z drzwiczkami z bqzu. Oba
oltarze wykonane z drewna sit;galy zwienczeniem az do gzymsu kosciola. Kazdy z nich mial po cztery duze zlocone kolumny z ornamentem roslinno-geometrycznym. Gorn,! czt;sé oltarzy zdobily barokowe postacie czterech anio16w:
dwu w pozycji stoj,!cej i dwu siedz,!cych. Calosé kompozycji zamykaly retabula z mniejszymi obrazami w rzeibionych ramach, flankowane kolumienkami,
na ktorych wspieral sit; przerwany wienczqcy przycz61ek. Nizsze kondygnacje
nawiqzywaly do stylu renesansowego. W bocznych niszach ustawiono statuy
swit;tych. W oltarzu Sw. Teresy - rzeiby sw. sw. Wojciecha i Stanislawa, biskupow mt;czennik6w, patron6w Polski. W oltarzu zas Matki Bozej - statuy Eliasza
i Elizeusza, prorokow. W tym oltarzu znajdowal sit; duzy obraz Wniebowzit;cia
NMP. Obraz ten posiadal srebrnq sukienkt; ze zloconymi promieniami, sprawionq przez konwent w 1706 roku jako wotum wdzit;cznosci za opiekt; nad klasztorem w czasie inwazji szwedzkieYS. W zwienczeniu tegoz oltarza mniejszy obraz
przedstawial scent; Zwiastowania NMP. W oltarzu sw. Teresy duzy obraz przedstawial scent; Chrystusa przebijaj,!cego gwoidziem dlon sw. Teresy na znak laski
zjednoczenia. Obrazy do kosciola malowali na zam6wienie fundatora Mateusz
Ingerman z Antwerpii 29 i Jose Ribera.
Cztery oltarze w kaplicach bocznych kosciola byly malych rozmiarow. Posiadaly stiukow'! dekoracjt;, z bogatym obramieniem obraz6w. W jednej z tych
kaplic znajdowal sit; slynqcy laskami obraz sw. J6zefa, kt6ry obecnie jest w kosciele parafialnym w WiSniczu. Przyozdobiony byl srebrnq pozlacanq sukienkq
wotywnq. Przy tej kaplicy erygowano Bractwo sw. J6zefa, mocq indultu papieza
Klemensa IX w 1670 roku30• Swit;ty J6zef otaczany byl wielkq czciq. Kronikarz
klasztoru zanotowal, ze 19 marca 1659 roku rozdano 3 tys. komunii sw.3'.
Od centralnej nawy kaplice boczne oddzielaly marmurowe balustrady. Posadzka w kosciele byla marmurowa. Dwie ambony z wyobrazeniem sw. Eliasza
z ognistym mieczem, stylowe konfesjonaly i lawki dopelnialy calosci wnt;trza.

,8
'9
30

APKB, sygn. AKWI l: Acta capituli conventus Visnicensis ... , s. 254.
Kronika klasztoru, k. 15V.
B. J. Wanat, Kult s'w. fozefa Oblubienca NMP u karmelitow bosych w Krakowie. Krak6w 1981,

S.29·
31

Kronika klasztoru, k. 42V.
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Nad portalem wejsciowym usytuowano chor muzyczny z organami. Przy kokiele w XVIII wieku dzialala kapela muzyczna.
Naprzeciw ambony, z boku oltarza Matki Bozej, schody otoczone pozlacan,,! balustrad,,! prowadzily do kaplicy podziemnej i grobowca fundatorskiego.
Dekoracjt; stiukow,,! w tej kaplicy wykonal Jan Chrzciciel Falconi. Byl tam oltarz Chrystusa Ukrzyzowanego. W oltarzu krzyz z korpusem Chrystusa i statuy Matki Bozej i sw. Jana Ewangelisty odlane byly ze srebra32 . Z prawej strony
oltarza prowadzilo wejscie do ozdobionego grobowca fundatorDw. Znajdowalo
sit; w nim w metalowych i marmurowych sarkofagach 10 osob z rodziny fundatorskiej oraz kilka drewnianych trumien osob niezidentyfikowanych.
Z prawej strony prezbiterium byla zakrystia, przyozdobiona sztukateri,,! i polichromi,,! wykonan,,! w 1639 roku przez Stanislawa Kosteckiego z Krakowa 33 .
Fundator hojnie j,,! wyposazyl. Przez cale zycie czuwal nad ozdob,,! kosciola .
.CZt;sto powtarzal karmelitom: "Patres, vos nihil soliciti sitis de his, quae spectant ad ornamentum ecclesiae et sacristiae. Munus sacristae meum erit, ego
ipse ho rum curam geram"34. Wedlug inwentarza z 1643 roku zakrystia posiadala
znaczn,,! ilosé klejnotow, kosztownych paramentow koscielnych, szat liturgicznych, obraz6w (na miedzianej blasze 18) i przedmiot6w oraz naczyn liturgicznych ze zlota i srebra, takich jak: monstrancja odlewana z Augsburga, 3 puszki,
lO kielich6w z patenami, 10 relikwiarzy, statuy swit;tych, 34 kandelabry35 etc.
W sumie wszystko srebro z kosciola i zakrystii wazylo marek 980, lutDw 2015.
W przeliczeniu na walutt; kosztowalo ono wDwczas 38593 zlp3 6 •
W chwili introdukcji karmelitow bosych do Wisnicza fundator przekazal
im w posiadanie gotowy klasztor z pelnym urz,,!dzeniem, przygotowanymi
i umeblowanymi celami (nawet z bielizn,,! poscielow"!), refektarzem, wyposazon,,!
w naczynia kuchni,,! oraz ksit;gozbior biblioteki licz,,!cy 300 tomow cennych dziel
w bogatej oprawie37. Zapewniaj,,!c na przyszlosé utrzymanie klasztoru, Stanislaw
Lubomirski, 7 paidziernika 1647 roku w Urzt;dzie Ziemskim w Proszowicach
zapisal klasztorowi na wieczne czasy swoje dziedziczne wioski: Zegartowice,

Tamie, k. 60.
Tamie, k. 15.
34 Tam:i:e, k. 8.
35 Zob. Kronika klasztoru, k. 16; Inventarium universale ... , k. 1-5; B. J. Wanat, Zakon Karmelit6w Bosych w Polsce ... , s. 358-362.
" Inventarium universale ... , k. 17.
37
Kronika klasztoru, k. 8; J. Dlugosz, Biblioteka klasztoru karmelit6w bosych w Wisniczu.
"Archiwa, Biblioteki i Muzea Koscielne" T. 13: 1966, s. 93-111.
J'
33
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Krzeslawice, Kwastowice i Dq.bie z przyleglosciami, z majq.tkiem Bigosz6wka
i czt[sciami lasu d6br Komornikp8. Wczesniej, bo juz w 1624 roku W urzt[dzie
staroscinskim sq.deckim zapisal karmelitom wioskt[ Leksandrowa, polozonq.
na poludnie od klasztoru39 •
W odpowiedzi na wspanialomyslnosé Stanislawa Lubomirskiego Kapitula
Prowincjalna Karmelit6w Bosych W Lublinie, 12 maja 1631 roku zobowiq.zala
klasztor W Wisniczu do nastt[pujq.cych modlitw i religijnych praktyk na rzecz
fundatora:
1. Codziennie na zawsze dwie msze sw. za zycia i po smierci.
2. W kazdq. sobott[ jednq. mszt[ SW. spiewanq. O Matce Bozej lub W inny dzien
tygodnia.
3. Po smierci fundatora takie same modlitwy, jak za zmarlego zakonnika
W calej prowincji.
4. Na zawsze jedna msza sw. W rocznict[ smierci.
5. Codziennie jednq. godzin~ modlitwy myslnej.
6. W kazdy piq.tek wsp6lnq. dyscyplin~ (samobiczowanie).
7. Codziennie po Nieszporach Litani~ do NMp4 0 •
Zakonnicy wypelniali te zobowiq.zania az do kasaty klasztoru przez cesarza
J6zefa II W 1783 roku. Austriacy zamienili klasztor na wit[zienie dIa przestt[pc6w
politycznych; pelni on tt[ rol~ bez przerwy do dzis. Natomiast okupanci niemieccy zniszczyli i rozebrali zabytkowy kosci61 W latach 1940-1942, jako symbol zwycit[stwa Polski nad wrogami. W krypcie grobowej Lubomirskich ocalalo
8 sarkofag6w: 1 miedziany, 5 marmurowych i 2 drewniane oraz 2 trumny. W 1949
roku zostaly one przewiezione do kaplicy zamku wisnickiego 4'.

,8 Bibl. Ossol., rkps 91: Donatio bonorum Zegartowice '" etc., k. 220-224; tamze, rkps 4839/II:
Liber iurium in quo erectio fundationis conventus Visnicensis firmatur, s. 22.
'9 Bibl. Ossol., rkps 4839/Il: Liber iurium ... , s. 4.
40 Kronika klasztoru, k. 9r.
41 S. Fischer, Wisnicz Nowy, jego przeszlosé, zabytki i stan dzisiejszy. Warszawa 1967, s. 53.
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Streszczenie
Architektura i wyposazenie kosciola i klasztoru Karmelit6w bosych w Wisniczu
Ufundowany w Wisniczu przez Stanislawa Lubomirskiego (1582-1649) kOSci61 Chrystusa Salwatora i klasztor Karmelit6w bosych byl dzi((kczynnym votum za zwyci((stwo
odniesione pod Chocimiem oraz szcz((sliwe zakonczenie wojny polsko-tureckiej w 1621
roku. Zalozenie klasztorne zostalo wzniesione opodal rodowego zamku Lubomirskich
W Wisniczu wg plan6w Macieja Trapoli W latach 1622-1635. Konsekrowany 1 lipca 1635
roku kosci6l klasztorny pod wezwaniem Chrystusa Salwatora otrzymal bardzo bogate
wyposazenie, podobnie jak i sam klasztor. Kosci6l wzniesiony wg regul zakonu karmelitanskiego byl budowlq murowanq, na rzucie krzyza lacinskiego, o zwroconym na poludnie dwuprz((slowym prezbiterium oraz jednonawowym, takZe dwuprz((slowym
korpusie, otoczonym po bokach rz((dem kaplic bocznych, polqczonych ze sob q w,!skimi przejsciami i otwartych do g16wnej nawy arkadami uj((tymi W archiwolty, wspartymi na filarach. Wn((trze ozdobiono bogatq dekoracjq stiukowq, wykonanq przez Jana
Chrzciciela Falconiego, skomponowanq mi((dzy innymi z panopli6w o motywach tureckich, co bezposrednio nawiqzywalo do zwyci((stwa chocimskiego. Pod ramionami transeptu urzqdzono rodowe mauzoleum Lubomirskich z oltarzem Ukrzyzowania. Niestety
w wyniku zawieruch dziejowych nie przetrwalo ani bogate wyposazenie kOSciola, ani
sama swiqtynia, zburzona przez niemieckiego okupanta w latach 1940-1942. Przylegajqcy do kosciola od strony poludniowej i zachodniej klasztor byl budowlq podpiwniczonq i murowan'!. Wzniesiono go w stylu wczesnobarokowym na planie regularnego
czworoboku o wymiarach 61 x 62 m, z trzema dziedzincami wewn((trznymi i wn((trzami
sklepionymi kolebkowo i krzyzowo. Budynek klasztoru po kasacie zakonu przez cesarza
Jozefa II w 1783 roku zostal zamieniony na wi((zienie.

Summary
Architecture and furnishings of the church and monastery
of the Discalced Carmelites in WiSnicz
Founded in Wisnicz by Stanislaw Lubomirski (1582-1649), Christ the Saviour church
and monastery of the Discalced Carmelites was a votive offering of thanks for the victory
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at Chocim and a happy ending of the Polish -Turkish war in 1621. The monastery was
built near the Lubomirskis' ancestral castle in Wisnicz according to the design by Maciej Tripoli between 1622 and 1635. Consecrated on l July 1635, both the abbey church,
dedicated to Christ the Saviour, as well as the monastery were very richly furnished. The
church, built according to the rules of the Carmelite Order, was a brick building, on the
pian of the Latin cross with the south facing a two-span presbytery and a one-nave, twospan main body, flanked by a row of side chapels, interconnected by narrow passages and
open to the main nave with arcades enclosed by archivolts and sustained by pillars. The
interior was decorated with rich stucco decoration, made by John the Baptist Falconi,
composed, among others, of panoplies of Turkish motifs, which directly referred to the
victory at Chocim. Under the arms of the transepth the Lubomirskis ancestral mausoleum with the altar ofthe Crucifixion was built. Unfortunately, neither the rich furnishings of the church, nor the tempie, destroyed by the German occupation in 1940-1942,
survived the turmoil ofhistory and was destroyed by the Nazis in 1940-1942. The monastery, adjacent to the church on the south and west, was a brick building with a basement. It was built in early Baroque style on the set of a regular square with dimensions
61 by 62 m, with three internai courtyards and cross and tunnel vaulted interior. The
monastery building, upon the dissolution of the order by Emperor Joseph II in 1783 was
converted into a prison.

