
Aranżacja
prezbiterium kościoła Klarysek
w Starym Sączu1

modus
prace z historii sztuki
xvi, 2016

Sądecki kościół Klarysek, mimo przebudowy przeprowadzonej na początku MICHAŁ KURZEJ
xvii wieku, zachował średniowieczną bryłę, ale zyskał w tym stuleciu nowe wypo-
sażenie. Ksieni Zofia Boczkowska (1617-1619) zawarła kontrakt z lwowskim organ-
mistrzem Andrzejem na wykonanie instrumentu przeznaczonego do umieszczenia
przy północnej ścianie prezbiterium, we wzniesionej w tym celu przybudówce,
a także zamówiła nowy ołtarz główny u kleparskiego snycerza Baltazara Kuncza
(zachowany w kościele w Łącku). W latach 1661 i 1664 powstały ołtarze przytęczowe,
a w 1671 roku okazała ambona ujęta przedstawieniem drzewa Jessego. Prace nad
nową aranżacją wnętrza kościoła przeprowadzono pod koniec stulecia, za rządów
ksieni Konstancji Jordanówny. Ich przebieg znany jest stosunkowo dobrze dzięki
zachowanym archiwaliom. W1696 roku wymurowano krypty i położono posadzkę
oraz stopnie przed ołtarzami, co wraz z materiałem kosztowało aż 4329 złotych
polskich. W tym samym roku wykonano stalle w chórze oraz niezachowany bal-
kon „exoposito organów”, czyli zapewne przy południowej ścianie prezbiterium,
a w następnych latach wnętrze pobielono2.

Najistotniejszym elementem nowego wyposażenia są trzy nastawy w apsydzie
prezbiterium (ił. 1) - główna i dwie boczne z obrazami św. Klary (ił. 2, 3) i św. An-
toniego (ił. 4,5), flankowane przez figury aniołów. Do ich wykonania przystąpiono
w 1699 roku, a 29 lipca zawarto umowę ze sztukatorem Baltazarem Fontaną, który
zobowiązał się do przygotowania dekoracji rzeźbiarskiej ołtarzy za 3000 złotych pol-
skich „dobrą monetą bez nadatku rachując tynfa po złotemu szóstak po gr dziesięć”,
ale siostry musiały też zapewnić kamień i zatrudnić kamieniarza, murarza, polemika
oraz pomocnika, którym tygodniowo płacono odpowiednio 9, 8, 4 i 3 złote polskie,

1 Dziękuję inż. Grzegorzowi Zajączkowskiemu za zachętę i pomoc w przygotowaniu tekstu oraz
dr. Michałowi Wardzyńskiemu za cenne uwagi i udostępnienie niepublikowanych wypisów
archiwalnych.

2 S. Załęski, Św. Kinga i jej klasztor starosądecki, Lwów 1882, s. 88-89; Z. Beiersdorf, M. Kornecki,
B. Krasnowolski, Sztuka Starego Sącza, w: Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych
do 1939 roku, red. H. Barycz, s. 356, 365-366.
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1. Stary Sącz, kościół
Klarysek, wnętrze prez-
biterium. Fot. autor

2. Karol Dankwart,
Św. Klara, 1699, kościół
Klarysek, Stary Sącz.
Fot. autor

3. Karol Dankwart,
Św. Klara, 1699, frag-
ment, kościół Klarysek,
Stary Sącz. Fot. autor

4. Karol Dankwart,
Św. Antoni, 1699, kościół
Klarysek, Stary Sącz.
Fot. autor
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przez co całość prac kosztowała
4945 złotych polskich 25 groszy
„oprócz wiktu, który na ten czas
in magno praetio zostawał w tych
tu krajach podgórnich”3. Prace
ukończono w październiku, kiedy
to wypłacono należność za mar-
mur (846 złp), wynagrodzenia
sztukatorów, a także kupiono trzy
obrazy - Św. Trójcę „do wielkiego
ołtarza” za 420 złotych polskich
oraz „obrazy dwa poboczne” ze
św. Antonim i św. Klarą za 360
złotych polskich4. W przekaza-
niu tych należności pośredniczył
ks. Sebastian Piskorski - profesor
Uniwersytetu Krakowskiego, przez wiele lat związany z klaryskami jako ich spo-
wiednik i prebendarz kościoła w Grodzisku koło Skały5.

Autora obrazów w archiwaliach nie odnotowano. Już Wiktor Bazielich domyślał
się, że był nim jeden z wybitnych malarzy czynnych wówczas w Krakowie6. Jeden
z obrazów, ukazujący św. Klarę, został uznany za dzieło Karola Dankwarta przez
Mariusza Karpowicza, który drugie płótno zakwalifikował jako przemalowane
i nie podjął się rozstrzygania o jego autorstwie7. Tę kwestię przesądza jednak fakt,
że zapłacono wspólnie za oba płótna8. Wzmianka o pośrednictwie Piskorskiego
również w zapłacie za obraz do ołtarza głównego pozwala przypuszczać, że Dan-
kwart wykonał wszystkie trzy płótna, ale środkowe zostało później zastąpione (lub
permanentnie zasłonięte) blaszaną płaskorzeźbą o prymitywnych formach9.

Na wspólne autorstwo obu zachowanych obrazów wskazuje też ich bardzo wy-
raźne podobieństwo. Łączy je stosowanie odważnych skrótów perspektywicznych
twarzy, sposób malowania z charakterystycznymi długimi pociągnięciami pędzla

5. Karol Dankwart, Św. Anto-
ni, 1699, fragment, kościół
Klarysek, Stary Sącz.
Fot. autor

3 Archiwum Klasztoru SS. Klarysek w Starym Sączu (dalej akkss), Gr/a-i, Inventarium bonorum
conventus in Antiąua Sandecz, xvn-xvm w., s. 638-639.

4 akkss, Dw/na, księga rachunkowa klasztoru, 1697-1700, k. 70v. Kwoty te wypłacono w tala-
rach licząc je po 6 złotych, więc obraz główny kosztował 70 talarów, a boczne po 30 talarów.
Por. S. Załęski, Św. Kinga, s. 89; W. Bazielich, Życie obyczajowe i kulturalne Starego Sącza
w xvii w., „Rocznik Sądecki”, 1, 1939, s. 74-75, 95-96; W. Bazielich, Klaryski starosądeckie
a sztuki piękne, „Nasza Przeszłość”, 25,1966, s. 190-191, 196-197.

5 Zob. W. Bączkowską, Piskorski Sebastian Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 26, Wrocław 1981,
s. 559-56i; M. Kurzej, Ksiądz Sebastian Piskorski a sztuka i historia, w: Sztuka po Trydencie,
red. K. Kuczman, A. Witko, Kraków 2014, s. 415-428.

6 W. Bazielich, Klaryski starosądeckie, s. 197.
7 M. Karpowicz, Karol Dankwart, malarz znany i nieznany, w: Willmann i inni. Malarstwo, rysu-

nek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w xvii i xviii wieku, red. A. Kozieł, B. Lejman,
Wrocław 2002, s. 164-175. Bez szczegółowych badań trudno rozstrzygnąć, czy obraz św. Anto-
niego rzeczywiście jest przemalowany. Można się domyślać stosunkowo drobnych ingerencji
w partiach twarzy świętego, Marii i Dzieciątka, ale przeważająca część płótna najpewniej
zachowała oryginalną warstwę malarską.

8 Fakt ten zapewne nie był znany Karpowiczowi, który nie zacytował starszych prac źródłowych.
9 Datowanie płaskorzeźby na ok. 1700 r. (Z. Beiersdorf, M. Kornecki, B. Krasnowolski, Sztuka

Starego Sącza, s. 367) w kontekście wzmianki o zakupie obrazu jest zbyt wczesne, gdyż trudno
przypuszczać, żeby płótno zostało zastąpione blachą zaraz po namalowaniu.
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6. Karol Dankwart, Chrzest
Chrystusa, 1699, kościół
św. Anny, Kraków. Fot. autor

7. Karol Dankwart, Święty
Michał gromiący heretyków,
ok. 1683, kościół pojezuicki,
Znojmo. Fot. autor

8. Karol Dankwart, Sąd Kaj-
fasza, 1689, kościół parafial-
ny, Kożuchów. Fot. autor

9. Karol Dankwart, Nakar-
mienie pięciu tysięcy, Mu-
zeum w Nysie. Fot. autor
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widocznymi w partiach draperii, a nawet drobiazgowe oddanie kwiatów. Kompozy-
cja obu scen jest dynamiczna, oparta o skośne linie przecinające się poza środkiem
płótna. W obu sądeckich obrazach Dankwart wykazał się dużą dbałością o szczegóły,
której doskonałym przykładem są skrzydlate główki w otoczeniu kwiatów przed
postacią św. Antoniego (ił. 5) oraz rozległy pejzaż i rozbudowana scena batalistyczna
w tle wizerunku św. Klary (il. 3). Oba dzieła utrzymane są w stonowanej tonacji
barwnej, w której przeważają szare błękity i brązy oraz chłodne róże w partiach
karnacji. Wizerunek świętej jest bardziej wyrafinowany pod względem kolorystyki.
Szczególnie eleganckie zestawienie tworzą beżowa, fioletowa i niebieska draperia
otaczająca białe lilie po lewej stronie świętej, na uwagę zasługuje też ożywienie sceny
walki poprzez zastosowanie żywszych plam czerwieni, bieli i błękitu.

Sądeckie obrazy Dankwarta powstały najpewniej w tym samym roku co znako-
mity Chrzest Chrystusa (il. 6), namalowany przez niego na zlecenie ks. Piskorskiego
do krakowskiego kościoła św. Anny. Te trzy dzieła są jedynymi znanymi pracami
artysty w tej technice, związanymi historycznie z naszym krajem. Z dorobku malarza
zdecydowanie trzeba natomiast wykluczyć przypisany mu przez Karpowicza obraz
w Skaryszewie10, który w porównaniu do dzieł artysty z Nysy jest zdecydowanie ina-
czej malowany, a przy tym wyraźnie słabszy. Trzy polskie płótna Dankwarta, stano-
wiące odrębny epizod w jego twórczości, wyróżniają się najwyższym poziomem arty-
stycznym. Widać to nawet w porównaniu z najwybitniejszymi dziełami morawskimi
i śląskimi z poprzedniej dekady, wśród których znajduje się niezwykle dynamiczny
Święty Michał gromiący heretyków (il. 7) w kościele pojezuickim wZnojmie11, monu-
mentalny i dramatyczny Sąd Kajfasza w farze w Kożuchowie z 1689 roku12 (il. 8) oraz
duży zespół płócien z refektarza nyskiego Carolinum13 (il. 9). Dzieła z ostatnich lat

10 M. Karpowicz, Karol Dankwart, s. 164.
11 A. Jirka, Obrazy Karla Dankwarta v Jezuitskem kostele ve Znojnie, w: Umeleckohistoricky

Sbornik, red. J. Sedlar, Brno 1985, s. 27-271; A. Ptak-Gusin, Kilka uwag o szwedzkim mala-
rzu Karlu Dankwarcie i jego sygnowanym obrazie ze scenę Śmierci św. Barbary w kościele
św. Michała w Znojmie, w: Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawię
a Europę Środkowę, red. J. Harasimowicz, P. Oszczanowski, M. Wisłocki, Wrocław 2006,
s. 287-301. Tam hipotetyczne datowanie obrazów na ok. 1683 r.

12 Obraz został niedawno odkryty przez Arkadiusza Mułę z Muzeum w Jaworze (zob. A. Muła,
Nieznany obraz Carla Dankwarta w Kożuchowie, http://tpzk.0rg.pl/wp-c0ntent/upl0ads/2010/11/
Nieznany-obraz-Carla-Dankwarta-w-Ko%C5%BCuchowie.doc [stan na: 13.02.2017]). Na autor-
stwo Dakwarta, oprócz argumentów przywołanych przez odkrywcę, wskazują jeszcze litery D n
na oparciu krzesła po lewej stronie płótna, które można interpretować jako inicjałową sygnaturę
artysty (malarz nazywał się Tanąuart, ale spolszczona pisownia „Dankwart” jest powszechnie
przyjęta w polskiej literaturze). Hebrajskie inicjały malarz umieszczał również na innych sce-
nach przedstawiający Żydów, o czym świadczy fresk ukazujący Jezusa nauczajęcego w świątyni,
przypisany Dankwartowi przez Ryszarda Hołownię wraz z innymi malowidłami w pokojach
opata w Lubiążu (zob. R. Hołownia, Nieznane oblicza Karola Dankwarta, w: Marmur dziejowy.
Studia z historii sztuki, Poznań 2002, s. 237-248). Malarz zostawił inicjały w księdze studiowa-
nej przez Żyda w lewej części kompozycji, a w kodeksie ukazanym na stole obok Zbawiciela
umieścił litery „F D” - zapewne skrót od „Filius Dei”.

13 Zob. A. Kozieł, Szwed i jezuici. Karl Dankwart i jego nieznane prace malarskie dla nyskich
i kłodzkich jezuitów, w: Po obu stronach Bałtyku, s. 265-276. Tam hipotetyczne datowanie
obrazów nyskich na drugą połowę lat osiemdziesiątych. Niektóre z proponowanych w tym
artykule atrybucji wydają się nietrafne lub wręcz nieuprawnione. Dotyczy to przede wszystkim
gruntownie przemalowanych obrazów kłodzkich ukazujących Ernesta z Pardubic, które nie mają
żadnych cech charakterystycznych dla twórczości Dankwarta. Por. także idem, Wizja młodego
Arnośta z Pardubic w kłodzkim kościele, Arcybiskup Arnośt z Pardubic adorujący Madonnę
Kłodzką, w: Śląsk. Perła w koronie czeskiej. Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych
Śląska i Czech, tłum. S. Góra, red. A. Niedzielenko, V. Vlans, Praha 2006, s. 416.
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xvii stulecia pokazują, że malarz umiał swobodniej zaplanować kompozycję i udo-
skonalił rysunek, który wydaje się bardziej przekonujący Można więc stwierdzić, że
polski okres był szczególnie istotny dla twórczości tego artysty, podobnie jak dla sztu-
katora Fontany, który swoje najwybitniejsze dzieło wykonał właśnie w Krakowie14.
Można zatem ostrożnie przypuszczać, że w obu tych przypadkach zasługa leżała po
stronie księdza Piskorskiego - pośredniego zleceniodawcy, który umiał w szczególny
sposób zmotywować pracujących dla niego artystów. O dużym szacunku, jakim
darzył go malarz z Nysy, świadczy jego osobisty w tonie list, w którym artysta - syn
wojskowego15 - porównał krakowskiego uczonego do swego wodza i generała16.

Ostateczną decyzję o wymianie ołtarza głównego musiała podjąć ksieni Jordanów-
na, która zarządzała sądeckim zgromadzeniem od 1691 roku17. Ciekawym świadec-
twem uznania dla jej zasług jest rękopiśmienny zbiorek emblematycznych panegiry-
ków, ofiarowany jej w 1711 roku z okazji imienin przez pijarów z Podolińca. W jednym
z wierszy wspomniano zasługi Jordanówny dla ozdoby kościoła klasztornego:

Nie wygra na swej Apollo kitarze,
Jako Świątnice Pańskie i ołtarze,
(Gdy pracy nie żałujesz na to)

Zdobisz Bogu i Świętym bogato18.

Wydaje się jednak, że nowa aranżacja kościoła nie powstałaby w obecnym kształ-
cie bez udziału księdza Piskorskiego, który zrealizował według własnej koncepcji
niezwykle ambitne założenie pielgrzymkowe, upamiętniające bł. Salomeę w Gro-
dzisku19, a także odegrał ważną rolę w przekształceniu krakowskiego kościoła
pw. św. Andrzeja20. Można więc przypuszczać, że i w Sączu był on co najmniej

14 Zob. M. Stehlik, Nastin dejin sochafstvi 17. a 18. veku na Morave, „Studia Minora Facultatis
Philosophicae Universitatis Brunensis”, 19-20,1975-1976, s. 27; idem, Italien und die Barockbild-
hauerei in Mahren, w: Barockskulptur in Mittel- und Osteuropa, red. K. Kalinowski, Poznań 1981,
s. 125-140.

15 A. Ptak, Początki kariery artystycznej Nobilis Caroli Danąuart Pictoris Regis Natione Sueci,
Acolla Nyssensis na Śląsku, w: Prolegomena. Materiały spotkania doktorantów historii sztuki,
red. M. Biernat, P. Krasny, J. Wolańska, Kraków 2005, s. 104-105.

16 Illustrissime Domine Domine, Quid miles est sine ducem vel generałem suum, sum ego miser
sine praesentia Illustrissimi Domini mei. Relinąui multos sanctos in cupuleo nostro, plene spero
Illustrissimum Dominum in terra invenire. Deus dat, ut opus meus sic placuit, cum talem corde
et affectu ego feci. Deus Dat Illustrissimi sanitatem et omni felicitas ut diu possum manere.
Servus obligatissimus C. Tanąuart (Archiwum uj, rękopis 318, „Litera Nobilis Caroli Tanąuart
Pictoris Regii Natione Sueci Accolae Nyssensis quas exaravit et misit Perillustri Canonico
Fabricae Directori, qui lecto aegritudinis affbcus, videre opus depictae Copulae, Apostolorum,
et aliorum ornamentorum finitam operam non valuit”, s. 275).

17 Zob. M. Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 2: Polska centralna
i południowa, Warszawa 2006, s. 436.

18 Ossolineum, rękopis 134/411, „Tryumf Wielkich Cnot Jaśnie Przewielebney w Bogu J[ej]m[ość]
Panny P. Konstancyi Iordanowny Xieni StaroSandeckiey [...] Od Podolinieckiego Scholar[um]
Piar[um] Collegium Oyczystym Stylem Podany”, 1711, s. 14.

19 Zob. J. Dreścik, Kwiatki świętey pustynie B. Salomei Panny, na skale S. Maryey. Treści ideowe
barokowej pustelni bł. Salomei w Grodzisku koło Skały, „Folia Historiae Artium” 23,1987, s. 37-81;
M. Kurzej, Założenie pielgrzymkowe w Grodzisku koło Skały - nowa interpretacja, w: Sztuka
w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek, w druku.

20 Zob. A. Małkiewicz, Przemiany artystyczne kościoła św. Andrzeja w epoce nowożytnej (wieki
xvi-xviii), w: Pax et Bonum. Skarby klarysek krakowskich. Katalog wystawy, Kraków 1999,
s. xxiv; M. Kurzej, Program treściowy krakowskiego kościoła Klarysek, w: Materiały z konferencji
„W kręgu kultury zakonnej”, w druku.
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konsultantem i współpracownikiem Jordanówny oraz inicjatorem sprowadzenia do
tego miasta warsztatu Fontany i obrazów Dankwarta - artystów, których zatrudniał
kierując budową i zdobieniem nowego kościoła uniwersyteckiego pw. św. Anny21.

Związki Piskorskiego z konwentem sądeckim sięgają przynajmniej 1691 roku,
kiedy to zadedykował on ksieni Jordanównie i całemu tamtejszemu zgromadzeniu
zbiorek trzech kazań o jego założycielce. Zostały one wygłoszone w krakowskim
kościele Klarysek z okazji rozpoczęcia i zakończenia procesu beatyfikacyjnego
Kingi oraz pierwszej oficjalnej uroczystości ku jej czci. W dedykacji uczony pod-
kreślił swoje zasługi w doprowadzeniu do tych wydarzeń, opisując okoliczności,
w jakich przedstawił do podpisu prośbę o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego
królowi Janowi iii wyruszającemu pod Wiedeń. „Po szczęśliwie zkończonym
walnym seymie warszawskim w roku 1683, na którym stanęła sławna na wszytek
świat w potomne czasy kolligacya Korony Polskiej z Cesarzem I. M. Chrześcijań-
skim, przeciwko spolnemu ich, a oraz y wszytkiego Chrześcijaństwa nieprzyia-
cielowi; maiąc sobie zaleconą sprawę Błogosławioney Matki Waszey, względem
expedicyey listów do Świętey Stolice Apostolskiey, przyidę upatrzywszy zgodny czas
retyrat pańskiey, y tam zastaię pewnwego z większych senatora, niektóre expedycye
w ręku, iako y ia swoie trzymaiącego. Pan przezornego rozumu y dziwnie wysokiego
rozsądku, chcąc zbydź interessa owego, bo mu się niezdały, rzecze do mnie: Miło
Boże! nieprzyiaciel iużsię pięć lat gotuie na nas, wszytkich wczasów zażywaiąc,
a król polski po tak cięszkich fatygach seymowych niema godziny iedney wolny.
Rzekłem: y owszem, Miłościwy Naiaśnieyszy Królu, w interessie własnym Waszey
Królewskiey Mości, iak mi się zda, przychdzę: bo w sprawie Te, która sama popro-
wadzi szczęśliwie, będzie Dux itineris Waszey Królewskiey Mości do dziedzictwa
kiedyś swego y tam Triumphatorem da Pan Bóg, w oyczystey ziemi swoiey przyimie
Błogosławiona Kunegunda. Podpisał ochotnie pan com podał, a ów [senator] nie
we wszystkim ukontentowany został”.

Dzięki temu proces beatyfikacyjny mógł się rozpocząć „w ten czas prawie, kiedy
Król I. M. P. Nasz Miłościwy gromieł Nieprzyjacioły i zpod Więdnia w Strigonium
zwycięskie trophaea wystawiał”, a wstawiennictwu węgierskiej królewny można było
przypisać zwycięstwo pod Parkaniem. Zwycięski król był obecny na uroczystości
rozpoczęcia procesu 21 lutego 1684 roku, a bp Mikołaj Oborski, przewodniczący
prowadzącej go komisji, wyznaczył na asesora i kaznodzieję Piskorskiego (który
zastrzegł - „lubo znałęm się jako i teraz znam szczerze wielce tego niegodnym”)22.

Powstała dzięki współpracy Piskorskiego i Jordanówny aranżacja apsydy koś-
cioła sądeckiego składa się z ołtarza głównego o kształcie monumentalnej edikuli
oraz dwóch bocznych nastaw bez mens, w formie ram z obrazami, flankowanych
przez ustawione na postumentach stiukowe figury aniołów i zwieńczonych przez
rzeźby na tle glorii promienistych. W ołtarzu umieszczono metalowy relief (ił. 10),
kosztowny, choć prymitywny artystycznie, ukazujący śś. Jana Chrzciciela, Piotra,
Pawła a po bokach Franciszka i Kingę adorujących unoszącą się nad nimi Trójcę
Świętą, której kościół został poświęcony. To przedstawienie jest punktem wyjścia dla

21 M. Kurzej, Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce, Kraków 2012, s. 400-407.
22 S. Piskorski, Błogosławiona Kunegunda panna królewna węgierska, monarchini polska, panien

zakonnych Sjwiętej] Klary w Starym Sandcu fundatorka i xieni [...], Kraków 1691. Kazania te
zostały później włączone do zbioru: idem, Kazania na dni Pańskie [...], Kraków 1706, s. 715-771.
Zob. też I. Angyal, Barok polski a węgierski, w: Studia z dziejów polsko-węgierskich stosunków
literackich i kulturalnych, red. J. Reychman, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, s. 201-204.
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10. Adoracja Trójcy Świętej,
płaskorzeźba w ołtarzu
głównym, kościół Klarysek,
Stary Sącz. Fot. autor

11. Baltazar Fontana, Matka
Boska, zwieńczenie ołtarza
głównego, kościół Klarysek,
Stary Sącz. Fot. autor

ikonografii nowych nastaw, która rozwija je ku górze oraz na boki. W zwieńczeniu
ołtarza ukazano Matkę Boską (il. n) w konwencji znanej m.in. z krakowskiego koś-
cioła św. Anny - łączącej Niepokalane Poczęcie z Wniebowzięciem. Na obrazie po
północnej stronie prezbiterium przedstawiono Wizję św. Antoniego (il. 4). Klęczące-
mu nad księgą zakonnikowi, który trzyma swój atrybut - lilię - ukazuje się Matka
Boska z Dzieciątkiem w otoczeniu obłoków i anielskich główek. Na przeciwległym
płótnie przedstawiono św. Klarę (il. 5), w prawej dłoni unoszącą monstrancję. Lewą
ręką święta odsłania kotarę, za którą widać bitwę pod ufortyfikowanym miastem.
Ikonografia obrazu nawiązuje do epizodu z żywotu świętej, której modlitwy do
Najświętszego Sakramentu miały uwolnić Asyż od oblężenia przez Saracenów. Za
postacią Klary namalowano uzbrojone anioły, symbolizujące Boską interwencję.
Wybór tego tematu można odczytywać jako aluzję do pomocy udzielonej przez
Kingę Sobieskiemu w walce z Turkami.

Wszystkie te elementy zostały umiejętnie połączone w jedną kompozycję. Święci
na obrazach w nastawach bocznych spoglądają w kierunku pola ołtarza głównego,
adorując Trójcę Świętą razem z postaciami ukazanymi w jego polu. Aniołki nad
wizerunkiem św. Klary unoszą jej eucharystyczny atrybut, a te nad Wizję św. Anto-
niego wskazują na umieszczoną w zwieńczeniu ołtarza postać Marii, która na obrazie
objawia się świętemu wraz z Dzieciątkiem - wskazując na związek obu przedstawień
i przypominając, że Wcielenie było następstwem Niepokalanego Poczęcia. Spójność
całej kompozycji akcentują też stojące figury aniołów, z których bliższe głównego
ołtarza spoglądają na jego pole, ale zwracają się w kierunku obrazów bocznych
(il. 12). Z kolei rzeźba po lewej, przy wejściu do zakrystii, spogląda w przestrzeń
prezbiterium, w kierunku zgromadzonych wiernych, rękami wskazując im oba
płótna. Takie „wciągnięcie” widza do wnętrza dzieła sztuki miało zapewne suge-
rować, że powinien on iść za przykładem franciszkańskich świętych, jak najgłębiej
przeżywając Eucharystię i adorację Najświętszego Sakramentu.
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Całą aranżację apsydy integruje też przemyślany pro-
gram ikonograficzny, łączący epizody z żywotów świętych
zakonnych w aluzyjny komentarz do Ofiary Eucharystycz-
nej sprawowanej na ołtarzu. Jest on właściwie rozwinięciem
koncepcji zasygnalizowanej w przedstawieniu pola głów-
nego, na którym święci (wśród nich także franciszkańscy)
adorują Trójcę Świętą. Powyżej, w zwieńczeniu, znajduje
się figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej - symboli-
zująca plan wcielenia Chrystusa, obecnego w ustawionym
poniżej tabernakulum.

Połączenie wizerunków Trójcy Świętej i Marii w po-
bliżu ołtarza głównego jest charakterystyczną cechą pro-
gramów wnętrz kościelnych układanych przez Piskor-
skiego. W krakowskim kościele św. Andrzeja scenę ko-
ronacji Marii przez Trójcę Świętą namalowano w konsze
apsydy, a w Grodzisku znalazła się ona w zwieńczeniu
ołtarza głównego. Z kolei w kolegiacie uniwersyteckiej
przedstawienie Niepokalanej stało się tematem fresku
w środkowym przęśle prezbiterium, gdzie sąsiaduje ze
stiukowymi wizerunkami Ducha Świętego i Boga Ojca
umieszczonymi nad ołtarzem, w którym przedstawiono nowo narodzonego Chry-
stusa. Takie połączenie ma głęboką wymowę teologiczną, wskazującą na szczególnie
bliski związek Matki Boskiej z Trójcą23. Tłem dla ukształtowania takiego poglądu
był żywy w xvn wieku spór o kult Marii, który prowadził zarówno do odrzucenia
pobożności maryjnej, jak i do rozkwitu jej wybujałych form, usuwających w cień
nabożeństwo eucharystyczne. Te ostatnie stały się obiektem zdecydowanej kryty-
ki ze strony Adama Widenfelda, który ujął ją w wydane anonimowo w 1673 roku
w Gandawie Monita Salutaria - krótkie tezy sformułowane jako napomnienia
samej Matki Boskiej i gęsto opatrzone odniesieniami do Pisma Świętego. Maria
protestuje w nich przeciwko oddawaniu jej czci należnej tylko jedynemu Bogu24.
Książeczka ta spotkała się z żywą reakcją innych pisarzy religijnych, wśród których
do najbardziej poczytnych należał kapucyn Louis-Franęois dArgentan. Obronie
kultu Marii poświęcił on obszerny tom Konferencji teologicznych, w których w tonie
polemicznym posunął się bardzo daleko w podkreślaniu świętości i akcentowaniu
czci Bożej Rodzicielki, dowodząc, że ze względu na pochodzenie od Ducha Świętego
stanowi ona ostateczne dopełnienie Trójcy - totius trinitatis complementum25. Jego
poglądy wyraźnie oddziałały na Pikorskiego, który w jednym z kazań uzasadniał je
następująco: „Ojciec wieczny rodzi Syna, sobie we wszystkim równego, Syn z Ojcem
tchnie oraz równa sobie we wszystkim Trzecią Osobę Ducha Świętego. A Duch co?
Ponieważ ani rodzi, ani tchnie inszej persony w Bóstwie, ale tylko od Ojca i Syna po-
chodzi, bierze sobie produkcją, stworzenie tej, która jest podobna Ojcu wiecznemu,

12. Baltazar Fontana, Anioł,
obramienie obrazu ze
św. Klarą, kościół Klarysek,
Stary Sącz. Fot. autor

23 Zob. M. Kurzej, Świątynia Mądrości. Program treściowy wystroju kościoła św. Anny w Krakowie,
„Folia Historiae Artium”, 13, 2015,119-149.

24 L. Scheffczyk, O. Stegmiiller, Widenfeld Adam von, w: Marienlexikon, red. R. Baumer, L. Scheff-
czyk, Regensburg 1994, s. 728-729.

25 L.F. dArgentan, Conferences theologiąues et spirituelles sur les Grandeurs de la Tres-Sainte Vierge
Marie Mere de Dieu, 1.1, Rouen 1680, s. 48. Zob. też O. Stegmiiller, dArgentan Louis-Franęois,
w: Marienlexikon, red. R. Baumer, L. Scheffczyk, Regensburg 1988, s. 226.
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a Synowi Boskiemu współistotna, aby tak i od niego, który od Ojca i Syna pocho-
dzi, Matka wtórej osoby Trójce Najświętszej proces swój, rodowitość swoję także
prowadziła, od niego descendencyją swoję miała26”.

W programie treściowym kościoła sądeckiego znalazły się też podobieństwa do
krakowskiego. Jednym z nich był cykl malowideł pasyjnych umieszczony w chó-
rze zakonnym, na który składało się osiem obrazów „tajemnice męki Chrystu-
sowej reprezentujących”, zamówionych przez ksienię Jordanównę w 1698 roku2/.
W obu świątyniach starano się więc zapewne zróżnicować wymowę wystroju właś-
ciwego wnętrza kościoła, przeznaczoną głównie dla świeckich, od dekoracji części
chórowej, adresowanej do zakonnic.

Aranżacje obu wnętrz różnią się pod względem stosunku do zastanej architektury.
Kościół krakowski został dość znacznie przebudowany i otrzymał kompleksowy
wystrój sztukatorsko-malarski, natomiast w Sączu nie ingerowano w zastaną ar-
chitekturę. Trzy jednolicie skomponowane nastawy stworzyły we wnętrzu zdecy-
dowaną dominantę i nadały mu nowy wyraz, który pozwala zaliczyć to dzieło do
najciekawszych w Polsce przykładów modernizacji dawnych świątyń klasztornych.

SUM MARY Despite the reconstruction conducted at the beginning of the 1 yth century,
Poor Clares’ Church in Stary Sącz preserved its mediaeval shape. However, it gained new

furnishings, whose most important element were three retables in the apse of the presby-
tery - the main retable and two side retables with the paintings of St Clare and St Anthony,

tlanked by the figures of angels. They were madę in 1699 when marble was purchased;
a stonecutter, a bricklayer, a burnisher and an assistant were employed; and on 29* July
1699 an agreement was signed with the stuccoist Baldassare Fontana, who agreed to make

sculptural decorations of the altars for 3000 Polish zlotys. Remuneration for the artists
and payment for the materials were given by nuns through the agency of priest Sebastian
Piskorski. It was also he who mediated in paying 360 Polish zlotys for two paintings for the

side retables in the presbytery. The author of these paintings was not noted in the archives.

One of the paintings depicting St Clare was acknowledged by Mariusz Karpowicz as a work

by Karol Dankwart. Mariusz Karpowicz described the second painting as the re-painted
and did not undertake to determine its authorship. This can as well be confirmed not only
by the fact that both paintings were paid for, but that they were remarkably similar. These
paintings are linked with the use of serious perspective outlines of faces, a method of paint-

ing with characteristic long brushstrokes visible in the drapery, and also detailed depiction
of flowers. It can be inferred that the paintings by Dankwart were created in 1699, that is
almost at the same time as a magnificent Baptism of Christ painted by the very artist to
the order of priest Piskorski for the Cracow church of St Annę. These three works are the

only known works of this artist in this techniąue, historically connected to Poland. They
constitute a separate episode in his oeuvre and are characterized by the highest artistic
level. We can see it even in the comparison with the most distinguished works from Mora-
via and Silesia of the previous decade, among which we can find a substantially dynamie

26 S. Piskorski, Kazania, s. 441-442.
27 Możliwe, że obrazy zostały zniszczone przez pożar w 1764 r., po którym wykonano nowe

wyposażenie chóru - zob. Z. Beiersdorf, M. Kornecki, B. Krasnowolski, Sztuka Starego Sq,cza,
s.366.
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Saint Michael Crushing the Heretics in the post-Jesuit church in Znojmo, a monumental
and dramatic The Judgment of Caiaphas in the parish church in Kożuchów, and a large
collection of paintings from the refectory of Carolinum in Nysa. Therefore, it is probable
that the Polish period was particularly important for the oeuvre of this artist, as it was for
the stuccoist Fontana, who left his most important work in Cracow. Hence, we can assume

that in both cases priest Piskorski played the role of an indirect employer, who could in
a special way motivate artists who worked for him. He was connected for many years to
Poor Clares as their confessor and prebendary of the church in Grodzisko near Skała, where

he realized his highly ambitious pilgrimage site, which commemorated Blessed Salomea,
the founder of the first monastery of this Polish rule. Piskorski also played an important
role in the transformation of the Cracow church of Poor Clares dedicated to St Andrew.

Ergo, we can assume that also in Stary Sącz he was at least a consultant and a fellow of ab-

bess Jordanówna and an initiator of bringing to Stary Sącz the workshop of Fontana and
paintings by Dankwart - the artists who he employed while supervising the construction

and decoration of a new university church dedicated to St Annę. #

Translated by Joanna Szczepańska-Włoch
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