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Przedmowa

Bracia Mniejsi Konwentualni – Franciszkanie, popularnie nazywani
w Sanoku Franciszkami, na ziemi sanockiej nieprzerwanie żyją i posługują
od roku 1377. Jako zakon przygotowują się do jubileuszu 800-lecia istnienia
w Kościele w 2009 roku, jest więc okazja, aby na nowo spojrzeć na swój
charyzmat i odczytywać go we współczesnym świecie. Przypomniał nam to
papież Benedykt XVI w Asyżu, 17 czerwca 2007 roku, kiedy odbywała się
Kapituła Generalna. Mówił: Jest konieczne, aby wielka Rodzina Braci Mniejszych Konwentualnych pozwoliła porwać się przez słowa, jakie Franciszek
usłyszał z Krzyża w San Damiano: „Idź, napraw mój dom” (2 Cel I, 6, 10:
FF 593). Wypada zatem, aby każdy Brat był prawdziwie kontemplujący,
z oczyma utkwionymi w oczy Chrystusa. Wypada, aby był zdolny, jak Franciszek wobec trędowatego, zobaczyć oblicze Chrystusa w braciach, którzy
cierpią, niosąc wszystkim orędzie pokoju. W tym celu powinien przyswoić
sobie drogę upodobnienia do Pana Jezusa, którą żył Franciszek w różnych
miejscach-symbolach swojego itinerarium świętości: od San Damiano do
Rivotorto, od św. Maryi Anielskiej do La Verna. Niech więc dla każdego syna
św. Franciszka będzie trwałą zasadą to, co Biedaczyna wyrażał w prostych
słowach: „Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowaniu świętej
Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa” (2 Reg 1: FF 75). (…) Od
Mniejszych Konwentualnych wymagane jest, aby byli przede wszystkim
zwiastunami Chrystusa: przybliżając wszystkich z łagodnością i ufnością, w postawie dialogu, ale zawsze ofiarując płomienne świadectwo jedynego Zbawiciela.
Z drugiej strony, spoglądając w przeszłość, chcemy poznać, jak Franciszkanie realizowali swoje powołania, jak posługiwali, co wnosili w życie
tych społeczności, do których docierali. W roku 2007 sanoccy Franciszkanie
obchodzili 630. rocznicę przybycia do Sanoka. Te sześć wieków domaga się
poznania, domaga się ukazywania historii klasztoru, który na dobre i na złe
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był związany z miastem i jego mieszkańcami. Jak się okazało, do tej pory nie
ma spisanej dokładnie historii klasztoru, kościoła, Franciszkanów sanockich.
Bardzo ciekawą formą duszpasterską klasztoru były bractwa i stowarzyszenia (np. Bractwo Paska Matki Bożej Pocieszenia, Paska św. Franciszka, Straż
Honorowa, Bractwo św. Antoniego, III Zakon św. Franciszka), które także
czekają na spisanie swoich dziejów. Oddzielnym rozdziałem nieopowiedzianym, do którego trzeba będzie wrócić, jest historia obrazu i kultu Matki Bożej
Pocieszenia. W klasztorze znajduje się także archiwum, gdzie jest niemało dokumentów w językach łacińskim, niemieckim i polskim datowanych
od XVIII wieku. Wiele zaginęło, zostało rozgrabionych, część można znaleźć w archiwach lwowskich (w ostatnich dniach jedna z sanoczanek przywiozła zdjęcia Inwentarza klasztornego i innych dokumentów tam się znajdujących), a być może i wiedeńskich. Wszystko cały czas czeka na odkrycie
i poznanie.
Rocznica obchodzona w 2007 roku sprawiła, iż obok inicjatyw duszpasterskich, kulturalnych, jako Franciszkanie postanowiliśmy pytać o naszą
obecność i historię w Sanoku. Kiedy o. Edward Staniukiewicz był gwardianem, zlecił napisanie takiej historii dr. Pawłowi Pencakowskiemu z Krakowa. Praca ta czekała na wydanie do tej pory. Razem z Muzeum Historycznym
w Sanoku zaprosiliśmy specjalistów i na sesji historycznej 4 grudnia 2007
roku wróciliśmy do początków franciszkańskich na ziemi sanockiej. Owocem tego spotkania jest książka, którą przedstawiamy czytelnikom. Dedykujemy tę pracę fundatorom, dobrodziejom i mieszkańcom Sanoka oraz
przyszłym Franciszkanom pracującym w tym pięknym i jakże bogatym
w historię i tradycje mieście.
Św. Franciszek od samego początku rozsyłał braci po ówczesnym
świecie z Dobrą Nowiną i zawołaniem zakonnym Pokój i dobro. Rozdział
XVI reguły niezatwierdzonej św. Franciszka, napisanej w 1209 lub 1210
roku, mówi: Bracia zaś, którzy udają się, mogą w dwojaki sposób duchownie wśród nich postępować. Jeden sposób: nie wdawać się w kłótnie ani
w spory, lecz być poddanymi wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu ze względu
na Boga (1 P 2, 13) i przyznawać się do wiary chrześcijańskiej. Drugi
sposób: gdyby widzieli, że tak się Panu podoba, niech głoszą słowo Boże,
aby [ludzie] uwierzyli w Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Stworzyciela wszystkich rzeczy, w Syna Odkupiciela i Zbawiciela i aby
przyjęli chrzest i zostali chrześcijanami, ponieważ kto nie odrodzi się z wody
i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego (por. J 3, 5).
Bracia mogą głosić tym i innym ludziom te i inne Bogu miłe prawdy,
bo Pan mówi w Ewangelii: Każdego, kto Mnie wyzna wobec ludzi, i Ja
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wyznam wobec Ojca mojego, który jest w niebie (Mt 10, 32). I: Kto będzie
się wstydził Mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził,
gdy przyjdzie w majestacie swoim i Ojca, i aniołów (por. Łk 9, 26).
I wszyscy bracia, gdziekolwiek są, niech pamiętają, że oddali się i ofiarowali swoje ciała Panu Jezusowi Chrystusowi. I z miłości do Niego powinni
się wydawać nieprzyjaciołom tak widzialnym jak niewidzialnym, bo Pan
mówi: Kto straciłby życie swoje dla Mnie, zachowa je (Łk 9, 24) na życie
wieczne (Mt 25, 46). Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla
sprawiedliwości, bo do nich należy Królestwo niebieskie (Mt 5, 10). Jeśli
Mnie prześladują i was prześladować będą (J 15, 20). I: jeśli prześladują
was w jednym mieście, uciekajcie do drugiego (por. Mt 10, 23). Błogosławieni
jesteście (Mt 5, 11), gdy ludzie będą was nienawidzić (Łk 6, 22) i będą wam
złorzeczyć i prześladować was (Mt 5, 11) i wyłączą was, i będą was znieważać i pomijać milczeniem wasze imię jako złe (Łk 6, 22) i gdy ze względu na
Mnie kłamliwie będą mówić wszelkie zło przeciw wam (Mt 5, 11). Cieszcie
się i radujcie w owym dniu (Łk 6, 23), bo wielka jest zapłata wasza w niebie (por. Mt 5, 12). I ja wam mówię, moim przyjaciołom, nie dajcie się im
zastraszyć (por. Łk 12, 4) i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało (Mt 10, 28)
i potem nic więcej uczynić nie mogą (Łk 12, 4). Uważajcie, żebyście się
nie trwożyli (Mt 24, 6). Bowiem dzięki cierpliwości waszej ocalicie wasze
dusze (por. Łk 21, 19) i kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony
(Mt 10, 22; 24, 13).
W imieniu własnym i wspólnoty franciszkańskiej z Sanoka wyrażam
wdzięczność za podjęty trud wydania tejże książki Muzeum Historycznemu
w Sanoku, szczególnie dyrektorowi Panu Wiesławowi Banachowi, a także
autorom poszczególnych prac za artykuły podejmujące tematykę związaną
z Franciszkanami sanockimi.
Stanisław Glista OFMConv.
gwardian klasztoru w Sanoku
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Kazimierz Malinowski OFMConv.

Homilia1

Drodzy współbracia w zakonie św. Franciszka,
umiłowani bracia i siostry w Chrystusie!
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie – słowa te pochodzą
z nieba, od Boga Ojca, który w momencie przemienienia na Górze Tabor
objawia chwałę Swego Syna. To wówczas apostołowie zobaczyli własnymi oczyma i zrozumieli, kim naprawdę jest Jezus – że jest nie tylko
wielkim cudotwórcą i nauczycielem, ale przede wszystkim jest Mesjaszem,
umiłowanym Synem Boga. Na tej górze Jezus przemieniony objawił siebie
samego, pokazał ludziom prawdę o sobie. Poprzez apostołów docierała ona
później na krańce ziemi. Trzeba było tego Objawienia, aby chwała Jezusa
zajaśniała wśród ludzi.
Ale tajemnica przemienienia Pańskiego, której opisu dziś słuchaliśmy w Ewangelii, jest także pewnym proroctwem, które Jezus zostawia
każdemu człowiekowi, każdemu z nas. W nas również jest to pierwotne
piękno i pierwotne powołanie, które wszczepił w nasze życie sam Bóg. Może
o nim na co dzień nie pamiętamy, ale ono jest istotą naszego życia, naszej
egzystencji. Nazywamy siebie dziećmi Boga i dopiero po przejściu do nowej rzeczywistości objawi się, kim naprawdę jesteśmy. Naszym powołaniem
na ziemi jest tak się przemieniać, by dojrzeć do pełni życia, którą daje nam
Bóg.
Pojął to w swoim życiu św. Franciszek. Wiemy, że żył w Asyżu, był
synem bogatego kupca. Pochodził z miasteczka, które w XIII wieku było
bardzo ożywione, miało duże znaczenie. Jego ojciec pragnął, aby Franciszek
1 Homilia została wygłoszona na inaugurację rocznicy 630-lecia osiedlenia się Franciszkanów w Sanoku, w czasie Mszy św. o godz. 9.15 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego
w Sanoku, 4 marca 2007 roku.
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osiągnął pozycję w świecie. Włożył wiele wysiłku w jego wykształcenie,
w jego przygotowanie zawodowe. Chełpił się swoim synem, ponieważ
Franciszek był zdolnym, młodym człowiekiem, który wedle ówczesnych
kronik, stał na czele asyskiej młodzieży. Brylował w towarzystwie, chciał
zostać rycerzem i zdobyć sławę. Podczas jednej ze swoich wędrówek trafił
do kościółka w San Damiano. Tam dopiero, poprzez krzyż Jezusa, zrozumiał, kim jest. Zrozumiał, że jest wezwany przez Chrystusa, by naprawić
Jego Kościół.
Franciszek najpierw musiał naprawić siebie, zmienić własne życie,
ukochać Tego, który objawił mu swoją miłość, stać się do Niego podobnym.
Na tym polegało owo przemienienie się Franciszka. Poprzez kolejne doświadczenia życiowe, poprzez różnego typu wybory, które podejmował,
przemieniał się w Chrystusa, stawał się na Jego wzór, stawał się Jego
uczniem. Aż do tego momentu, gdy na Górze Alwerni na jego dłoniach,
stopach i boku pojawiły się stygmaty, ślady męki Chrystusowej. Sam Jezus
powiedział mu wówczas: Dokonałeś przemiany. Dokonałeś przemienienia,
stałeś się podobny do mnie. I tak Franciszek, wesoły młodzieniec z Asyżu,
stał się heroldem Bożym w ówczesnym świecie.
To co wówczas, w XIII wieku, na skutek przykładu życia i świadectwa św. Franciszka wydarzyło się w całej Europie, jest bardzo trudne
do zrozumienia, prawie niemożliwe... Dziesiątki, nawet setki tysięcy ludzi
porzucało swoje domy, pracę, codzienne życie, by na wzór Franciszka stawać się uczniami Jezusa. Wielu spośród tych, którzy podjęli życie rodzinne
i małżeńskie, przyjęło jego duchowość, starając się tak czynić, aby stawać
się podobnymi do Boga, aby w swoim życiu odwzorować przykład Syna
Bożego. To była rzeczywiście niezwykła przygoda ówczesnej Europy z Bogiem, zapoczątkowana przez Franciszka.
W XIII wieku głowy koronowane, także księżne i królowe z Polski
– św. Kinga, bł. Jolanta, bł. Salomea – pociągnięte przykładem Franciszka
zwróciły swą twarz ku Chrystusowi. Odrzuciwszy korony, zajęły się najpierw
ludźmi ubogimi, chorymi, potrzebującymi różnorakiej pomocy. A później
zajęły się tymi, którzy najbardziej jej potrzebowali – ludźmi słabymi duchowo. Żyjąc w klasztorach, modliły się za nich, podjęły za nich pokutę.
O przemianie św. Franciszka, o jego niezwykłym, cudownym spotkaniu z Chrystusem, opowiadali Franciszkanie, gdy rozbiegli się po całej
ówczesnej Europie, także gdy przybyli do naszej ojczyzny. Do Sanoka Franciszkanie przyszli w 1377 roku, w okresie, kiedy nasze miasto powróciło
do Korony, gdy na nowo stało się miastem polskim. W tych pierwszych
latach, gdy znów na zamku sanockim dumnie powiewały rycerskie flagi
polskie, Franciszkanie podjęli wielką pracę przemiany ludzkich serc.
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Wiemy z własnego doświadczenia, że ta praca dokonuje się przede
wszystkim w konfesjonale, w spotkaniu człowieka z Chrystusem przebaczającym i miłosiernym. Dlatego konfesjonały w sanockim kościele franciszkańskim znają tajemnice życia, tajemnice różnych doświadczeń tysięcy
naszych przodków oraz nas samych. Franciszkanie głosili tu słowo Boże,
odwiedzali chorych, pomagali potrzebującym. I to dzieje się nieprzerwanie
od XIV wieku aż do dzisiaj. Powiedziałem na początku Eucharystii, że ponad sto pokoleń naszych przodków doznawało tej miłosiernej obecności
Jezusa poprzez posługę franciszkańskich kapłanów. Każdy z nas ma jakiś
dług wdzięczności wobec wspólnoty tego klasztoru za dobro duchowe, za tę
przemianę, która dokonywała się w naszym życiu. Szczególnie pamiętam
pokolenie Franciszkanów sprzed blisko trzydziestu lat, kiedy jako młody
człowiek często przychodziłem do tego kościoła. Pamiętam twarze ówcześnie żyjących ojców i braci.
Pamiętam o. Kornelego Czupryka, bardzo świątobliwego i dobrego
kapłana, o. Ottona Szmyda, który kochał historię i często o niej mówił,
o. Radosława Bulsiewicza, cierpiącego od wczesnej młodości na gruźlicę,
który w tej świątyni resztkami płuc głosił wspaniałe kazania, a dla mnie,
jako młodego człowieka i kleryka, był przykładem niezwykłej, franciszkańskiej pokory i prostoty. On przekazał mi bardzo wiele ze swojego życia.
Wspominam o. Fabiana Orzechowskiego, niedawno zmarłego, który był
wielkim katechetą młodzieży. Wielu ludziom, już dzisiaj trochę posiwiałym, przekazywał wartości życia chrześcijańskiego. Pamiętam również
o. Andrzeja Deptucha, który jest dzisiaj razem z nami, jak przemawiał do
naszych sumień, był on, i wciąż jest, opoką głoszącą prawdę.
Pamiętam ten kościół, krzyż w środku ołtarza, piękny obraz Matki
Bożej Pocieszenia – gdy tu przychodziłem, aby modlić się i przystępować
do sakramentów. Przez wiele lat korzystałem z posługi o. Alana Chrząstka,
który pomagał mi w dojrzewaniu duchowym. Wspominam tych kapłanów
sprzed trzydziestu lat, bo pewnie wielu z was również ich pamięta. Na pewno i dzisiaj macie bliskich sobie braci Franciszkanów, którzy pomagają wam
duchowo wzrastać, przemieniać się, stawać się dziećmi Boga.
Rolą klasztoru jest kształtowanie kultury duchowej oraz uczenie rozróżniania między dobrem a złem. Jego zadaniem jest również podtrzymywanie wysiłków, aby stawać zawsze po stronie dobra; by pomimo ludzkich
słabości, braków i grzechów, ciągle odradzać się, odnawiać i przemieniać;
by stawać się na wzór Chrystusa.
Czy można tak do końca wyrazić wdzięczność za pracę Franciszkanów,
która trwa od ponad stu pokoleń? Myślę, że nie da się tego uczynić. Ale są
takie dni jak dzisiejszy, gdy zatrzymujemy się, gdy wspominamy historię
13

poprzednich pokoleń, poprzednich wieków – i dzisiaj na pewno warto i trzeba w modlitwie powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci za tych sanockich
Franciszkanów, którzy moje miasto, moją rodzinę i mnie samego prowadzą
ku Tobie; którzy ukazują nam świetliste szlaki i ścieżki wiodące do pełni
życia. Bracia Franciszkanie, dziękuję Wam za to, co daliście i mnie – w tym
miejscu, w tym kościele, w tamtych czasach. Amen.
Kazimierz Malinowski OFMConv.
przełożony krakowskiej prowincji Franciszkanów
sanoczanin
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dr Adam Mączka OFMConv.

Pierwsze placówki misyjne Franciszkanów
na Rusi Czerwonej (XIII i XIV wiek)
Franciszkanie i Dominikanie już w XIII wieku wykazywali szczególne zainteresowanie obszarami Rusi Czerwonej, wysyłając tam swoich
misjonarzy. Przypomnieć należy tutaj wyprawę franciszkanina Jana de Piano
Carpini do Tatarów, w której brał udział jego współbrat Benedykt Polak.
Wyprawa wiodła przez Ruś Czerwoną i miała cel nie tylko dyplomatyczny,
ale także misyjny, bowiem starała się pozyskać książąt ruskich, aby przyłączyli się do unii z katolikami. W połowie XIII wieku do władcy ruskiego
Daniela udał się inny franciszkanin – Aleksy, który również prosił o pozwolenie na prowadzenie misji. Już wtedy kompetencje, jakie otrzymał misjonarz franciszkański, poświadczają, że byli oni głównymi, obok Dominikanów, misjonarzami na terenie Rusi.
Chociaż nie można dokładnie ustalić daty przybycia franciszkańskich
misjonarzy na tereny Rusi, wydaje się słusznym stwierdzenie, że Franciszkanie już w XIII wieku podejmowali misyjne wyprawy na te ziemie, a nawet posiadali małe placówki misyjne, zajmujące się najprawdopodobniej
w pierwszym rzędzie napływającą do miast ruskich ludnością katolicką1.
W miarę wzrostu populacji ludności katolickiej przekształcały się one w formalne klasztory lub były likwidowane z powodu braku wystarczających
środków do życia bądź pola do działania. Taką drogę przechodziły najpraw1 Istotne zmiany w tej dziedzinie wykazał R. Loenetz (Les missions dominicaines en Orient
et la Société des Frčres Pérégrinants, Archiwum Fratrum Praedicatorum, nr 4 (1934), s. 14 i n.),
który stwierdził, że zasłużony i znany historyk franciszkański Wadding popełnił poważny błąd,
pisząc pod rokiem 1260 o kustodii ruskiej, która rzekomo należała do wikariatu Bośni. Według
Loenetza błąd polegał na pomyleniu dat, gdyż informacja o kustodii ruskiej pochodziła z roku
1385 z wykazu prowincji, wikariatów i kustodii franciszkańskich sporządzonych przez Bartłomieja z Pizy. W wykazie Bartłomieja z Pizy występują na wschodzie wikariaty: Bośni z siedmioma kustodiami, Rusi, Wschodu z trzema kustodiami, Północy (Aquilonaris) z dwoma kustodiami (Kafa i Tana), Tatarii, a od 1320 do 1330 wikariat Kitaju dla całego Dalekiego Wschodu.
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dopodobniej pierwsze klasztory franciszkańskie w głównych miastach Rusi
(Lwów, Przemyśl, Halicz, Sanok, Krosno, Gródek i Kamieniec Podolski), formalnie ukonstytuowane dopiero pod koniec XIV wieku2. Przy tym wszystkim
ważne jest, aby pamiętać, że poszczególne klasztory istniejące na ziemiach
Rusi powstawały przez długi okres czasu. Proces założenia formalnego klasztoru z pełnym zapleczem, tj. klasztorem i kościołem, z reguły trwał wiele lat,
stąd podawanie jakiejkolwiek daty traktować należy z dużą rezerwą. Początki
wszystkich klasztorów franciszkańskich na obszarze Rusi, powstałych prawdopodobnie w XIII wieku, przedstawiają się niejasno, chociaż wiadomo, że te tereny były objęte wtedy szeroko zakrojoną misją franciszkańską i dominikańską3.
Biorąc pod uwagę szybkie rozprzestrzenianie się Franciszkanów w XIII
wieku w całej Europie, wydaje się słusznym stwierdzenie, że na Ruś Halicką
pierwsi bracia przybyli już w I połowie XIII wieku, po najeździe tatarskim w 1241
roku, kiedy to na tym terenie wzmogło się osadnictwo niemieckie i polskie.
Z powodu braku jakiejkolwiek organizacji kościelnej osadnicy zabiegali o duszpasterzy. Nie jest też wykluczone, że franciszkańscy misjonarze przybywali razem z osadnikami. Można przypuszczać, że przybyli oni z południa, a więc
z Węgier, gdzie zakon rozwijał się w szybkim tempie. W 1238 roku klasztory
na Węgrzech zostały wyjęte spod jurysdykcji prowincji niemieckiej i utworzono
tam nową prowincję węgierską4. Nie jest wykluczone, że pierwszymi Franciszkanami byli na tych ziemiach Niemcy. Najprawdopodobniej jednak, ze względu na bliskie sąsiedztwo i pokrewny język oraz osadników z Polski, pierwszą
misję na tym terenie podjęli Franciszkanie z prowincji czesko-polskiej.
W kronice prowincji czesko-polskiej pod rokiem 1235 czytamy: Bracia
Mniejsi wchodzą do Rusi, Litwy i Prus, głosząc słowo Boże z wielką owocnością5. Stąd przyjmuje się, że pierwsze placówki misyjne rozpoczęły działalność w tym okresie. Rozmieszczone były wzdłuż zachodniej granicy Rusi
z Polską, na tzw. Rusi Halickiej, i spełniały rolę głównych ośrodków oddziaływania misyjnego. Potwierdzają to historycy6, którzy skłaniają się do
2

K. Kantak, Franciszkanie polscy, t. 1, Kraków 1937, s. 274; J. Kłoczowski, Zakony w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV-XVIII w., Nasza Przeszłość, nr 43 (1975), s. 31 i n.
3 J. Kłoczowski, Zakony..., op. cit., s. 32.
4 F. Monay, De provincia hungarica Ordinis Fratrum Minorum Conventualium memoriae
Historicae. In anniversario 250-mo suae restaurationis, Romae 1953, s. 2.
5 Fratres Minores Rusiam, Livoniam et Prussiam intrant disseminantes verbum Dai cum
magno fructu – zob. Fragmenty kroniki Jana Ludwika Impekhovena dotyczące prowincji
czesko-polskiej dla lat 1225-1515, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski,
t. 1, Lublin 1982, cz. 2-3, s. 436.
6 W. Abraham, Powstanie organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi, t. 1, Lwów 1904, s. 191;
B. Kumor, Organizacja Kościoła łacińskiego na Rusi Halickiej, [w:] Historia Kościoła, t. 1,
Poznań-Warszawa 1974, s. 266.
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przyjęcia I połowy XIII wieku jako daty rozpoczęcia przez Franciszkanów
misyjnej działalności na Rusi. Tradycja przyjmuje, że w 1236/1237 roku powstały placówki misyjne w Przemyślu i we Lwowie, w 1238 roku w Haliczu,
później w Krośnie i Sanoku, a w 1320 roku w Kamieńcu Podolskim. Około
1260 roku utworzono na tych terenach kustodię zależną od wikariatu w Bośni7.
Sieć misyjnych placówek, zwłaszcza blisko granicy z Polską, zasadniczo pokrywała się z siecią większych miast handlowych i grodzkich,
zamieszkanych z reguły przez katolickich osadników. Utrzymanie takich
placówek miało większe szanse, gdy zmieniły się warunki polityczne. Część
ziem ruskich została przyłączona do Polski przez króla Kazimierza Wielkiego. To stworzyło lepsze warunki do rozwoju Kościoła łacińskiego na tych
terenach. Król na szeroką skalę rozpoczął działalność osadniczą i stworzył
wszelkie dogodne warunki do tego, aby szlachta polska chętnie zasiedlała
nowe tereny. Polecił zorganizować hierarchię kościelną i administrację królewską na nowo zdobytych terenach. Doprowadziło to także do powstawania nowych klasztorów – w dużej mierze franciszkańskich, Franciszkanie
bowiem cieszyli się wielką przychylnością królewską. Tak więc tam, gdzie
były już placówki misyjne, przekształcano je na stałe klasztory, a gdzie ich
nie było, zakładano nowe. Król wystosował w 1360 roku specjalny list do
papieża o prawo do założenia i uposażenia ośmiu klasztorów franciszkańskich
na Rusi, nie wiadomo jednak których, gdyż w dokumencie podane są tylko
wezwania klasztorów (których zresztą nie można zidentyfikować z żadnym
z istniejących później)8.
Chociaż sceptycy wykluczają przyjmowaną przez tradycję teorię, iż
placówki misyjne w Przemyślu i Lwowie powstały tak wcześnie (1236/1237),
jest prawdopodobne, że Franciszkanie najpierw w nich założyli misje i trzeba przyznać, że należały one do znaczących miejsc na Rusi Czerwonej. Ze
względu na sąsiedztwo tych ziem z Polską, XIII wiek byłby sprzyjającym
okresem dla założenia tam misji franciszkańskiej. Biskupstwo lubuskie,
obejmując zachodnią część Rusi akcją misyjną, musiało posiadać bazy dla
prowadzenia misji. Nie jest wykluczone, że klasztory franciszkańskie na
pograniczu z Polską stały się bazami misyjnymi dla pozostałej części Rusi.
Tezę taką potwierdza fakt, że klasztory na pograniczu (Krosno, Sanok,
Przemyśl) nie należały do diecezji krakowskiej, więc siłą rzeczy zostały
objęte akcją misyjną9. Jest więc wielce prawdopodobne, że Franciszkanie
7 L. Wadding, Annales Ordinis Minorum, t. 4, Quaracchi 1931, s. 134; B. Kumor, Organizacja..., op. cit., s. 266.
8 W. Abraham, op. cit., s. 234-235; K. Kantak, op. cit., t. 1, s. 275.
9 B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (968-1939), Archiwa, Biblioteki i Muzea
Kościelne, nr 18 (1969), s. 345-352.
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przybyli tutaj w ramach prowadzonych na tym terenie przez biskupstwo lubuskie misji i to oni stanowili trzon działalności Kościoła łacińskiego. Takie
przypuszczenie może potwierdzać chociażby rola, jaką odegrał w XIV wieku
biskup przemyski, franciszkanin Eryk z Winsen, organizując diecezję przemyską i zakładając formalne klasztory franciszkańskie w Przemyślu i Krośnie. Może i on kiedyś wcześniej był misjonarzem franciszkańskim na tych
terenach, stąd tak dobrze orientował się w sprawach diecezji.
Jeszcze mocniej poświadcza zaangażowanie Franciszkanów pochodzących z ziemi lubuskiej w misji na Rusi Mikołaj Melsak z Krosna nad Odrą
(a więc z terenu biskupstwa lubuskiego), który włączył się w działalność
misyjną na Rusi i w Mołdawii. W 1370 roku papież Urban V pozwolił Melsakowi zabrać dwudziestu pięciu misjonarzy i udać się na tereny Rusi Czerwonej i Mołdawii. Dalsze starania Melsaka u papieża Grzegorza XI doprowadziły do nadania Franciszkanom na terenach Rusi szerokich przywilejów,
m.in. udzielania chrztu i innych sakramentów oraz pełnienia wielu funkcji
duszpasterskich10. Prawdopodobnie działał on wraz z Erykiem z Winsen11.
Wydaje się więc słusznym twierdzenie, że w głównych miastach Rusi
Halickiej w połowie XIV wieku istniały już klasztory, które prowadziły szeroko rozwiniętą działalność duszpasterską. Do takich miast należał Lwów,
Przemyśl, Halicz, prawdopodobnie Sanok i Krosno. W przekazach XIV-wiecznych dotyczących domów franciszkańskich wikariatu ruskiego obejmującego
Ruś i Mołdawię znajduje się kilkanaście miejscowości, wśród których nie
wszystkie można jednoznacznie zidentyfikować. Najstarszy wykaz domów
z I połowy XIV wieku podaje klasztory we Lwowie, Gródku, Kołomyji, Haliczu, Serecie, Kamieńcu, Chocimiu, Białogrodzie, Wilkowie oraz w niezidentyfikowanych miejscowościach: Nostin, Nescum, Cusminen, Scothorix. Zadziwia fakt, że wśród wymienionych klasztorów nie ma Przemyśla, Sanoka oraz
Krosna. Chociaż Nescum próbowano zidentyfikować jako Krosno, to jednak nie
ma pewności, że o tę miejscowość chodziło autorowi spisu12.
10 Ibidem vicarius et fratres baptizandi at alia ecclesiastica sacramenta conferendi nec non
ligandi et absolvendi et nonnulla alia spiritualia exercendi, quoae in concessis eis a memorata
sede continentur privilegiis habent plenariam facultatem – zob. Bullarium Franciscanum, t. 7,
nr 1154, s. 463-464.
11 W trzech dokumentach fundacyjnych klasztoru franciszkańskiego w Sanoku, zatwierdzonych
przez biskupa przemyskiego Eryka z Winsen, pod datą 8 kwietnia 1387 roku figuruje nazwisko
kustosza mołdawskiego, Mikołaja Melsaka, oraz nazwisko wyższego przełożonego klasztorów
w Krośnie i Sanoku, Jana z Holandii, kustosza Rusi. Zob. W. Abraham, op. cit., s. 380-385.
12 Bullarium Franciscanum, t. 5, s. 602. Spis sporządzony prawdopodobnie przed rokiem 1344
wymienia następujące klasztory: Lemburg (Lwów), Grodech (Gródek), Colomia (Kołomyja),
Galciff (Halicz), Nestin (?), Cusminen (?), Cereth (Seret), Moldawiae (Mołdawia), Caminix
(Kamieniec), Scothorix (?), Cortcham (Chocim), Licostoni (Wilkowo?), Albi-Castri (Biało-
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Potwierdzeniem intensywnej działalności Franciszkanów na Rusi w XIII
i XIV wieku było założenie na tych terenach, niezależnych od jakiejkolwiek
prowincji, a jedynie od generała, struktur administracyjnych zakonu w postaci wikariatu Rusi. Pierwsza wiarygodna wzmianka z 1378 roku, mówiąca
o dobrze prosperujących klasztorach, ze Lwowem na czele, sugeruje powstanie wikariatu wcześniejsze co najmniej o kilkanaście lat13. Za wcześniejszą datą założenia tego wikariatu, niż 1378 rok, przemawiają wzmianki
o wikariuszach, czyli braciach pełniących rolę przełożonych wszystkich
braci w wikariacie. Wśród nazwisk przekazanych przez źródła wiele razy
jest wspomniany Mikołaj Melsak z Krosna Odrzańskiego, pełniący funkcję
zarządcy wikariatu w latach 1369-138714. Na uwagę zasługuje również jego
następca bł. Jakub Strzemię, późniejszy biskup halicko-lwowski, będący
wikariuszem w latach 1388-139115.
Od samego początku Stolica Apostolska udzielała całkowitego poparcia dla działalności misyjnej Franciszkanów i Dominikanów na terenie Rusi
i chętnie patrzyła na udających się na misje do tego regionu Europy, który
był jednym z najniebezpieczniejszych ze względu na najazdy tatarskie16.
Wyrazem tego były liczne przywileje duszpasterskie nadawane misjonarzom. Przywileje te były udzielane Dominikanom i Franciszkanom, którzy
utworzyli Stowarzyszenie Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa wśród pogan (Societas Fratrum Peregrinantium propter Christum inter gentes), bezpośrednio zależne od Generałów obydwu zakonów. Stowarzyszenie miało
charakter ściśle misyjny, a jego członkowie mieli szerokie uprawnienia
w dziedzinie duszpasterskiej i prawnej na terenach misyjnych, w skład
których wchodziła również Ruś Czerwona. Miało ono krzewić wiarę, głosić Słowo Boże i organizować Kościół katolicki na całym obszarze Rusi
Czerwonej17. W tym celu papież Aleksander IV 19 kwietnia 1258 roku nadał tym misjonarzom rozległe przywileje duszpasterskie. Wśród terenów
misyjnych bulla papieska wymieniała również Ruś. Zakonnicy mogli mieszkać wśród innowierców i ekskomunikowanych oraz kontaktować się z nimi;
gród). Podobny spis znajduje się u Waddinga i podany jest według relacji Bartłomieja z Pizy
(†1401). Zob. K. Kantak, op. cit., t. 1, s. 273-274.
13 K. Kantak, op. cit., t. 1, s. 273-274; J. Kłoczowski, Bracia Mniejsi w Polsce średniowiecznej,
[w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 1, Lublin 1979, cz. 1, s. 26, 53
przyp. 32, 77.
14 K. Kantak, op. cit., t. 1, s. 278-279.
15 Ibidem, s. 279, 283-287.
16 Bullarium Franciscanum, t. 2, nr 418, s. 285-286. Fratribus de Ordine Minorum in terris (...)
Ruthenorum (...) Tartarorum (...) aliarumque infidelium nationum Orientis.
17 K. Kantak, op. cit., t. 1, s. 272; W. Abraham, op. cit., s. 175; B. Kumor, Organizacja...,
op. cit., s. 266.

19

udzielać chrztu nawróconym; przyjmować schizmatyków do jedności z Kościołem; udzielać niższych święceń, tzn. tonsury i akolitatu; spowiadać i rozgrzeszać; dyspensować od przeszkód w sprawach małżeńskich, o ile nie
pochodziły z prawa Bożego; przygotowywać do małżeństwa i je uznawać;
rozgrzeszać zabójców osób duchownych i zakonników; rozgrzeszać z cenzur kościelnych; uwalniać od kar kościelnych kapłanów, którzy chcieliby
wrócić do stanu duchownego; przyjmować duchownych schizmatyckich do
Kościoła katolickiego; dyspensować od przeszkód zastrzeżonych legatom
Stolicy Apostolskiej; dyspensować apostatów i odstępców; przywracać kościoły do świętości po znieważeniu i poświęcać nowe; ustanawiać przy kościołach duszpasterzy; poświęcać cmentarze, ołtarze, szaty i paramenty liturgiczne; upominać karami kościelnymi źle żyjących; przyjmować święcenia
kapłańskie od jakiegokolwiek biskupa katolickiego; nadawać odpusty18.
Te szerokie przywileje duszpasterskie były potwierdzane i uzupełniane
przez kolejnych papieży. Papież Klemens V potwierdził bullą z 23 sierpnia
1307 roku przywileje nadane przez Aleksandra IV, a ponadto przyznał misjonarzom te same zasługi, jakie otrzymywali idący z pomocą Ziemi Świętej. Wszystkim wiernym, nawiedzającym istniejące lub przyszłe kościoły
franciszkańskie, papież nadał 100 dni odpustu. Bulla zezwalała też udzielać sakramentu bierzmowania przez misjonarzy pod nieobecność biskupa.
Bardzo ważny był też przywilej, który Franciszkanie uzyskali od tego samego papieża, zezwalający na sprzedawanie, kupowanie i zamienianie miejsc,
które do nich należały19. Przywilej miał ogromne znaczenie, gdyż od tej
pory misjonarze franciszkańscy w swojej pracy duszpasterskiej na terenach
misyjnych powoli zmieniali swój status z wędrownych kaznodziejów i misjonarzy na stałych duszpasterzy, z własnymi zabudowaniami klasztornymi, z których oddziaływali na wierny lud. Jest to o tyle ważne, że najprawdopodobniej taką ewolucję działalności przeszli Franciszkanie na Rusi
Czerwonej. Podobnie papież Jan XXII w bulli z 23 października 1321 roku
potwierdził i odnowił nadane przez Klemensa V przywileje i odpusty20
Tak ogromne wsparcie Stolicy Apostolskiej pozwoliło Franciszkanom
rozwinąć na Rusi szeroką działalność duszpasterską. Nawet wtedy, gdy biskupi lubuscy, którzy na tych terenach posiadali prawo jurysdykcyjne, nadane w 1257 roku przez papieża Aleksandra IV, byli niezadowoleni z tak
ogromnych praw duszpasterskich zakonów żebraczych i sprzeciwiali się
18 Bullarium Franciscanum, t. 2, nr 418, s. 285-286; W. Abraham, op. cit., s. 164-168; A. Karwacki, Materiały do historii Prowincji i konwentów OO. Franciszkanów w Polsce, Litwie
i Rusi, t. 3, s. 8-9 (rkps w Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie).
19 Bullarium Franciscanum, t. 5, nr 84, s. 35-37.
20 Ibidem, t. 5, nr 443, s. 211.
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takiej sytuacji, Stolica Apostolska brała misjonarzy w obronę. Przykładem
tego jest bulla z 11 listopada 1371 roku papieża Grzegorza XI, który na
prośbę wikariusza Rusi Mikołaja z Krosna21 publicznie polecił ogłosić arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i biskupowi krakowskiemu i Seretu następującą rzecz: Mikołaj z Krosna, Wikariusz Rusi i Bracia misjonarze na Rusi
pracujący donieśli papieżowi, że chociaż mają wyraźne przywileje od Stolicy Apostolskiej administrowania sakramentów wśród schizmatyków i w ten
sposób wielu z nich pozyskali dla Kościoła katolickiego, to jednak Jan,
prezbiter diecezji wrocławskiej, w mieście Lwowie (...), publicznie naucza,
że wikarzy, ani misjonarze władzy takiej nie mają; że przez nich chrzczonych powinno się jeszcze raz chrzcić i rozgrzeszanych powtórnie rozgrzeszać itp. brednie opowiada, wskutek czego wielkie zgorszenie powstaje (...).
Papież polecił wtedy wspomnianym w dokumencie biskupom, by przy użyciu wszelkich kar starali się zapobiec temu zgorszeniu, nie zważając na
osoby i ich urzędy22. Przekaz ten jest doskonałym źródłem informującym
nas o początkach pracy duszpasterskiej Franciszkanów na terenach Rusi
Czerwonej. Z jednej strony obrazuje pracę misjonarzy na tym terenie i trudności, jakie napotykali, a z drugiej potwierdza przywileje nadawane przez
Stolicę Apostolską.
Tak więc, Ruś Czerwona jeszcze w XIV wieku należała do terenów
misyjnych. Dominikanie działający na tych terenach początkowo mieli
oparcie dla swej misji w koloniach genueńskich nad Morzem Czarnym23,
Franciszkanie natomiast utworzyli swoją bazę w Przemyślu, dokąd według
podań przybyli już po roku 1235, a w 1260 utworzyli na tych terenach
kustodię, wchodzącą w skład wikariatu Bośni24. Gdy w połowie XIII wieku
upadła nadzieja na unię Kościoła katolickiego z prawosławną Rusią Halicką
za panowania księcia halickiego Daniela, przed misjonarzami stanęły dwa
zadania: opieka nad katolickimi osadnikami i nawracanie schizmatyckich
mieszkańców tych terenów25. Franciszkanie chętnie podejmowali się tego
zadania. Było ono podyktowane przykładem założyciela – św. Franciszka,
21 Mikołaj z Krosna, wspomniany już wcześniej, jest pierwszym franciszkańskim wikariuszem Rusi wymienianym w dokumentach. Pojawia się jednak trudność, gdyż raz jest nazywany: Mikołaj Melsak (co by wskazywało na niemieckie pochodzenie), bez tytułu Vicarius,
a z dodatkiem qui in partibus Russiae, Lithuaniae et Valachiae longam iam moram traxit (...),
a innym razem Mikołaj z Krosna. Trudno ustalić, czy to jedna i ta sama osoba.
22 Bullarium Franciscanum, t. 6, nr 1154 a, s. 463-464; A. Karwacki, op. cit., t. 3, s. 17.
23 B. Kumor, Organizacja..., op. cit., s. 266.
24 L. Wadding, op. cit., s. 134; K. Biernacki, Speculum Minorum, Cracoviae 1688, s. 215;
M. Korona, Speculum Provinciae Russiae et Lithuaniae Ordinis S. Francisci, Wilnae 1637 (rkps
w Archiwum Generalnym OO. Franciszkanów w Rzymie); A. Karwacki, op. cit., t.. 3, s. 7, 9.
25 W. Abraham, op. cit., s. 117-143.
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który sam uczestniczył w wyprawach misyjnych do Saracenów oraz zalecał
głoszenie Chrystusa wśród niewiernych, nawet za cenę życia.
Reasumując, można przyjąć zasadę, że powstawanie klasztorów franciszkańskich na terenie Rusi Czerwonej nastąpiło w okresie ustabilizowania
się stosunków politycznych na tym terytorium. Najprawdopodobniej proces
zakładania klasztorów i budowy kościołów miał miejsce na początku XIV
wieku, o czym może świadczyć bulla papieża Klemensa V z 1307 roku26.
Po roku 1345 na terenach Rusi Czerwonej prawdopodobnie istniała już samodzielna jednostka administracyjna zakonu zwana Wikariatem Rusi, który
obejmował kilkanaście domów zakonnych i placówek misyjnych27.
dr Adam Mączka OFMConv.

Wyższe Seminarium Duchowne OFMConv. w Krakowie

26 Bullarium Franciscanum, t. 5, nr 84, s. 35-37. Dla przypomnienia – Franciszkanie na mocy
przywileju papieża mogli na terenach misyjnych nabywać domy mieszkalne, sprzedawać,
kupować lub zamieniać budynki i parcele im podarowane wedle potrzeby, bez odnoszenia
się do Stolicy Apostolskiej.
27 Bullarium Franciscanum, t. 5, s. 602; W. Abraham, op. cit., s. 194-195, 414-415; K. Kantak,
op. cit., t. 1, s. 273-277.

22

dr Piotr Uruski

Zarys sytuacji politycznej i społecznej na ziemi sanockiej
w momencie przybycia zakonu Franciszkanów
do Sanoka w 1377 roku
Początki samodzielnej organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi łączą
się z osobą króla polskiego Kazimierza Wielkiego (1333-1370) i faktem
zajęcia terenów Rusi Halicko-Włodzimierskiej przez Polskę w 1340 roku1.
Przyłączenie ziem ruskich do Królestwa Polskiego, które nastąpiło w wyniku długotrwałego procesu, oznaczało początek żmudnej pracy nad zorganizowaniem administracji państwowej, rozwojem osadnictwa, rozszerzeniem
wpływów cywilizacji i kultury polskiej na nowo wcielonych do państwa
polskiego terenach. Akcja taka była niezbędna chociażby ze względu na silne
wpływy Kościoła węgierskiego, a zwłaszcza metropolii ostrzyhomskiej na
wspomnianych terenach2. Główne kierunki działań wytyczone zostały przez
króla Kazimierza. Z efektów pracy władcy Polski skorzystał jednak dopiero
jego następca – książę Władysław Opolczyk zarządzający terenami Rusi od
1372 do 1378 roku, na których to ziemiach reprezentował on króla Polski
i Węgier Ludwika Wielkiego3. Efekty jego 6-letniej pracy na polu krzewienia
1

Na temat Kazimierza Wielkiego oraz kwestii dotyczących Rusi Halicko-Włodzimierskiej
zob. J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki i jego dzieło (1333-1370), Kraków 1971; idem,
Kazimierz Wielki i jego czasy w nowszej historiografii polskiej, Studia Historyczne, 1970 (R.
12, z. 3); idem, Kazimierz Wielki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986; K.
Jasiński, Kazimierz Wielki jako polityk, Sprawozdanie Towarzystwa Nauk w Toruniu, nr 24,
1970 druk 1972; B. Zientara, Kazimierz Wielki – czyli na zakręcie dziejowym, Kultura,
1.11.1970; H. Samsonowicz, Kazimierz Wielki, Kultura, 27.06.1976; A. Prochaska, W sprawie
zajęcia Rusi przez Kazimierza Wielkiego, Kwartalnik Historyczny, R. 6, 1892; A. Lewicki,
Jeszcze w kwestii zajęcia Rusi Czerwonej przez Kazimierza Wielkiego, Kwartalnik
Historyczny, R. 9, 1895; K. Chodyński, Próby zaprowadzenia chrześcijaństwa na Litwie przed
r. 1386, Przegląd Historyczny, t. 18, 1914, s. 215-319; H. Paszkiewicz, Polityka ruska
Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1925.
2 Ks. Bolesław Kumor, Dzieje ustroju Kościoła w Polsce, [w:] Historia Kościoła w Polsce,
Poznań-Warszawa 1974, s. 266.
3 Książę Władysław Opolczyk tytułował się najczęściej: Russie dominus et heres albo dux
Opoliensis, Valunensis et Russie, zob. W. Abraham, Powstanie organizacyi Kościoła łaciń-

23

religii łacińskiej na terenach Rusi były imponujące: stworzenie samodzielnej
organizacji Kościoła, wyposażenie go w środki materialne, założenie trzech
klasztorów, dwóch kościołów, a ponadto uposażenie szpitala4.
Z osobą księcia Władysława Opolczyka łączył się początek działalności
Franciszkanów w Sanoku5. Książę ten, w ramach prowadzonej na Rusi Czerwonej polityki kościelnej, wzniósł poza obwarowaniami miasta Sanoka kościół
i w roku 1377 nadał go sprowadzonym ze Lwowa do Sanoka zakonnikom6.
Warto w tym miejscu przypomnieć, jak doszło do powstania klasztorów franciszkańskich na ziemiach Piastów i w jakich okolicznościach
klasztory rozprzestrzeniły się na ziemiach ruskich, wcielonych przez Kazimierza Wielkiego do Polski, by z biegiem czasu dotrzeć do Sanoka. Pierwsze klasztory franciszkańskie na ziemiach polskich założone zostały we
Wrocławiu (1232) oraz w Krakowie (1236-1237). Był to rezultat akcji misyjnej zakonu i wynikał z decyzji podjętych przez samych Franciszkanów7.
W roku 1238 utworzona została w kapitule organizacyjnej w Pradze prowincja polsko-czeska ze stolicą w tymże mieście, a w jej ramach powstały polskie kustodie: wrocławska, krakowska i inowrocławska8. Kustodia
skiego na Rusi, t. 1, Lwów 1904, s. 290. Na temat Władysława Opolczyka i jego działalności na Rusi zob. E. Breiter, Władysław książę opolski, palatyn węgierski i wielkorządca
Rusi i Polski pan na Wieluniu i Kujawach, Lwów 1889; J. Dąbrowski, Ostatnie lata Ludwika Wielkiego (1370-1382), Kraków 1918.
4 A. Gilewicz, Stanowisko i działalność gospodarcza Władysława Opolczyka na Rusi w latach
1372-1378, [w:] Prace historyczne Koła Historyków Uniwersytetu Jana Kazimierza, Lwów
1929, s. 86.
5 Na temat powstania i działalności Franciszkanów zob. K. Kantak, Franciszkanie polscy,
Kraków 1937, t. 1 i 2; J. Kłoczowski, Franciszek z Asyżu w kościele i społeczeństwie swoich
czasów, Kraków 1977; H. E. Wyczawski, Krótka historia zakonu braci mniejszych, [w:]
Klasztory bernardyńskie w Polsce, Kalwaria Zebrzydowska 1985.
6 A. Gilewicz, Stanowisko i działalność gospodarcza..., op. cit., s. 84; W. Kucharski, Sanok
i Sanocka Ziemia w dobie Piastów i Jagiellonów, Lwów 1905, s. 14; por. Sanok. Dzieje miasta,
red. F. Kiryk, Kraków 1995, s. 241; zob. także w aneksie [dokument nr 1]: akt przekazania
obiektu Franciszkanom, skierowany do Macieja arcybiskupa lwowskiego oraz Macieja
burgrabiego zamku sanockiego.
7 T. Zwiercan, Nowe spojrzenie na początki franciszkanów w Polsce, Nasza Przeszłość,
nr 42, s. 17-42.
8 Franciszkanie różnili się od starszych formacji mniszych między innymi tym, że zakon
stanowił formalnie jeden duży organizm zarządzany przez władze zwierzchnie. W przypadku
pozostałych funkcjonujących w tamtych czasach zakonów istniała pewna liczba niezależnych
od jakiejkolwiek władzy zwierzchniej klasztorów. Zakon Franciszkanów dzielił się pod względem terytorialnym i hierarchicznym na złożone z kilku do kilkudziesięciu klasztorów prowincje, składające się z paru kustodii. Na każdym szczeblu główną rolę odgrywały kolektywy
obradujące, zarządzające i sądzące. Były to kapituły klasztorne, prowincjonalne i kapituła
generalna z siedzibą w Rzymie.
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krakowska graniczyła od południa z prowincją węgierską, a od wschodu
z ziemiami prawosławnej Rusi. Do końca XIII wieku założone tam zostały klasztory męskie w: Sandomierzu (1242), Zawichoście (1245-1255),
Nowym Korczynie (1248), Starym Sączu (1257-1279), Skale (ok. 1268)
i Nowym Sączu (1292 lub 1297). Na terenie kustodii krakowskiej klasztory
franciszkańskie były w tym czasie fundowane, a założenia konwentualne
budowane przez książąt z dynastii Piastów9.
Na terenach ruskich klasztory franciszkańskie zaczęły powstawać dopiero w I połowie XIV wieku10. Należały do nich placówki: we Lwowie
(ok. 1340), Haliczu (1367-1368), Chęcinach (1367), Sanoku (1377), Przemyślu (1377), Krośnie (1378), Kamieńcu Podolskim (ok. 1400) i Gródku
Jagiellońskim (ok. 1400 lub 1429). Przedstawione fundacje klasztorne przekonują o prężnej akcji misyjnej zakonu Franciszkanów na Rusi. Wynikało to
między innymi z faktu, iż zakon św. Franciszka wykorzystywany był przez
Kościół do budowy własnego systemu organizacyjnego na Litwie i na Rusi11.
Jedną z założonych na tamtych terenach fundacji był wspomniany
klasztor Franciszkanów w Sanoku. W jakich warunkach podejmowali swoją
misję pierwsi zakonnicy przybywający do Sanoka? Z jaką sytuacją polityczną i społeczną zetknęli się w momencie przybycia na ziemię sanocką? Aby
odpowiedzieć na te pytania, należy przypomnieć, iż Franciszkanie znaleźli się
w centrum sporów Królestwa Polskiego i Korony Węgierskiej dotyczących
włączonych przez Kazimierza Wielkiego do Polski ziem ruskich. Sanok,
w którym osiadł konwent, był grodem starym, notowanym już w XII wieku12.
Miasto uzyskało lokację na prawie magdeburskim w roku 1339, nadaną
przez ówczesnego władcę Rusi Halicko-Włodzimierskiej – księcia Jerzego II
Trojdenowicza. Prawa miejskie zostały potwierdzone w roku 1366 przez
Kazimierza Wielkiego. Rozmaite przyczyny, w tym usytuowanie na pogra9

J. Tazbir, Historia kościoła katolickiego w Polsce, Warszawa 1966, s. 147-151.
Obecność Franciszkanów na terenach ruskich w sposób ogólnikowy już w II ćwierci XIII
wieku potwierdzała Kronika Fürstenhaina. Nie posiadamy jednak zasadniczych dowodów
na to, że konwenty zostały sformowane i że nastąpiła kanoniczna erekcja klasztorów. Bracia
mniejsi założyli tu najprawdopodobniej jedynie placówki misyjne, którym nie udało się
przetrwać dramatycznych wydarzeń historycznych, takich jak najazdy tatarskie, tudzież
problemów natury politycznej czy kulturowej. Próby czasu i rozmaitych trudności nie
przetrwały również placówki misyjne w Kołomyi i Śniatynie, które uległy likwidacji pod
koniec XIV wieku. Zob. T. M. Trajdos, Kościół katolicki na Ziemiach Ruskich Korony i Litwy
za panowania Władysława II Jagiełły, Wrocław 1983, s. 203. Por. Ks. Bolesław Kumor, Dzieje
ustroju Kościoła..., op. cit., s. 266.
11 O. A. Zwiercan, O Franciszkanach w Krośnie do końca XVIII wieku, Nasza Przeszłość, nr 17, s. 19.
12 M. Parczewski, E. Pohorska-Kleja, Najdawniejsze dzieje Sanoka, [w:] Sanok. Dzieje miasta,
op. cit., s. 74.
10
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niczu wpływów polskich, węgierskich i ruskich, sprawiły, że Sanok od wczesnego średniowiecza należał do miejsc o szczególnym znaczeniu kulturowym
i osadniczym. Wtedy też stał się on, obok Przemyśla i Biecza, jednym z głównych centrów życia społecznego i gospodarczego na tym obszarze.
Chcąc na trwałe złączyć te ziemie z ziemiami Piastów, Kazimierz
Wielki pragnął oprzeć się na Franciszkanach. Świadczyć o tym mogły jego
starania o włączenie utworzonego najpóźniej, bo w 1345 roku, tzw. wikariatu ruskiego zakonu św. Franciszka do prowincji polsko-czeskiej.
Po śmierci ostatniego z Piastów nasiliło się współzawodnictwo polityczne o tereny ruskie, w tym również o ziemię sanocką. Szczególnie silna
rywalizacja nastąpiła pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego a Węgrami oraz
równie ochoczo spoglądającymi na te ziemie władcami Litwy i Tatarów, odgrywającymi w tej rozgrywce drugoplanową rolę. W okresie tym poparcie
Franciszkanów funkcjonujących na terenach ruskich miało w sporze pewne
znaczenie13. Z czasem, wraz z umocnieniem się wpływów polskich na Rusi,
bracia mniejsi stali się ważnymi sojusznikami Korony Królestwa Polskiego.
Sytuacja polityczna, w której przyszło działać pierwszym Franciszkanom przybywającym do Sanoka, była więc trudna i skomplikowana. Przyjrzyjmy się zatem jeszcze, z jakim elementem narodowościowym, kulturowym i etnicznym przyszło się spotkać braci zakonnej przybywającej do
Sanoka. Przynależność ziemi sanockiej do państwa ruskiego do roku 1340
miała decydujące znaczenie dla wpływu na stosunki osadnicze. Ślady osadnictwa ruskiego na ziemi sanockiej odnajdujemy w nazwach niektórych
miejscowości, np. Ulicz czy Płowce, świadczących o osiedleniu na tych terenach plemion (Uliczów czy Połowców) funkcjonujących niegdyś na innych terenach Rusi14. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero w wyniku
rozmachu akcji kolonizacyjnej rozpoczętej za czasów Kazimierza Wielkiego, kontynuowanej przez Władysława Opolczyka. Wtedy to nastąpiła kolonizacja na prawie niemieckim, która w przypadku ziemi sanockiej objęła
nie tylko samo miasto, ale i kilka sąsiednich wsi. Pod względem narodowościowym wśród osadźców panowała różnorodność z wyraźną jednak
przewagą elementu polskiego15.
Franciszkanom przyszło więc działać w niełatwych warunkach politycznych, na rozległych, pustawych terenach zamieszkałych w większości przez
wyznawców prawosławia. Prawosławna ludność ruska, przeważająca wówczas
na ziemi sanockiej, stopniowo była równoważona przez ludność polską i innych
13

K. Kantak, Franciszkanie..., op. cit., t. 1, s. 259-261.
A. Fastnacht, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650, Wrocław 1962, s. 190.
15 Ibidem, s. 193.
14
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katolickich przybyszów, także z terenów Węgier czy Śląska16. Tak wyglądały
najprawdopodobniej stosunki polityczne i społeczne u progu działalności zakonu Franciszkanów na ziemi sanockiej po ich przybyciu do Sanoka w roku 1377.
Pojawiły się także niedogodności związane z rozwojem i utrwaleniem struktury franciszkańskiej, które nastąpiły w związku z trudnościami
w pozyskiwaniu chętnych do wstąpienia w szeregi braci zakonnej. Trudności
rekrutacyjne wynikały z faktu powstania klasztorów franciszkańskich na terenach zamieszkałych przez ludność prawosławną. Nie inaczej, jak możemy domniemywać, sytuacja wyglądała w sanockim klasztorze. W tych okolicznościach pomocą dla braci znajdujących się w trudnej sytuacji na terenach
ruskich i wchodzącej w ich skład ziemi sanockiej była prowincja zakonna,
hierarchia kościelna, a także władcy. W późniejszym dopiero czasie Franciszkanie mogli liczyć na katolicką ludność napływową, przybywającą na
tereny ruskie i ziemię sanocką w ramach prowadzonej akcji kolonizacyjnej.
Rola zakonników przybywających zarówno na tereny ruskie, jak również na ziemię sanocką polegać miała zatem między innymi na tworzeniu
podstaw łacińskiej organizacji kościelnej. Franciszkanie obejmowali w związku z tym nowo utworzone diecezje, kierowali nimi, organizowali sieć parafialną itd. Przykładem takiego franciszkanina jest Jakub Strepa, arcybiskup
halicki, a następnie lwowski, oraz Eryk z Winsen rodem z Saksonii, pierwszy
biskup przemyski, w którego diecezji leżał Sanok17.
dr Piotr Uruski
Sanok
Aneks
Akt przekazania obiektu Franciszkanom z 1377 roku, skierowany
do Macieja arcybiskupa lwowskiego oraz Macieja burgrabiego zamku
sanockiego.
Vladislaus Dei gratia dux Opoliensis, Vielunensis et Russiae Venerabili
Domino Mathiae electo archiepiscopo Lembergensi, et Mathiae burgrabio
Sanocensi, fidelibus nostris dilectis favorem cum salute. Cum tiaque ecclesiam in honorem gloriosae Virginis Mariae Genitricis Christi pridem per
nos od remedium et salutem nostrae conthoralis, nostrorum patronorum,
parentum, progenitorum, nostrorum avorum, de novo dotatam erectam et
fabricatam, tu temporibus nostris cultus Divinae Majestatis augeatur, et per
16 Ibidem, s. 217-219; M. Parczewski, Początki kształtowania się polsko-ruskiej rubieży etnicznej w Karpatach, Kraków 1991, s. 179-184.
17 K. Kantak, Franciszkanie..., op. cit., t. 1, s. 293.
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eum, quem participamus, etarnam mereamur consequi retributionem, fratribus devitis nistris Ordinis Minorum de Lemburga pro conventu dare et
assignari depisuimus, quae foris civitatem Sanocensem existat situata, super
quo quidem conventu ipsis fratribus pravilegium nostrum sum maioris nostri
sigilli roboratione dare assumpsimus. Sed quia propter defectum eiusdem
nostri sigilli maioris, quod ad presens apud nos non habemus, ipsis idem
privilegium de praesenti dare nequivimus prout cordialiter desideravimus,
vobis et cuilibet nostrorum (sic) firmiter et districtae committimus et mandamus, quatenus visis praesentibus eisdem fratribus de Lamburga, presentium exibitoribus, eandem ecclesiam sine dilatione et contradictione quibuslibet studeatis asignare et conferre, unamque curiam ex opposito vallis
situatam comparare nostri ex parte non negligatis, ipsis pro domo habitiationis similiter assignando. Dum autem ad partes veniemus Deo duce, ipsis
de privilegio et authenticis compatentibus volumus copiosus providere. Datum
in Rozemberg feria sexta proxima post Dominicam Reminiscere anno Domini
millesimo trecentesimo septuagesimo septimo, nostro sigillo subappenso.
Tłumaczenie18
Władysław, z Bożej łaski książę na Opolu, Wieluniu i Rusi, wielebnemu
Maciejowi burgrabi sanockiemu, drogi nam wiernym łaska nasza i pozdrowienie. Kościół pod wezwaniem chwalebnej Panny Marii Rodzicielki Chrystusa uprzednio przez nas dla naprawy i zbawienia naszych bliskich, naszych
patronów, rodziców, potomków, naszych wujów, na nowo uposażony, erygowany i zbudowany, aby za naszych czasów kult Bożego Majestatu był pomnażany
i przez to w czym uczestniczymy, abyśmy Zakonu Minorytów ze Lwowa na
klasztor dać i przeznaczyć, który [to kościół] przed miastem Sanokiem jest
usytuowany, zaś [na tę darowiznę] konwentowi tychże braci przywilej nasz
wielką pieczęcią naszą umocniony dać postanawiamy. Lecz z powodu uszkodzenia tejże pieczęci większej, której dotąd nie mamy przy sobie, tego dokumentu im obecnie dać nie możemy, wobec tego serdecznie pragniemy wam
i komukolwiek z waszych (ilu by ich nie było) pewnie i surowo polecić i nakazać tymże braciom ze Lwowa [tu] obecnym petentom, tenże kościół bez zwłoki
i przeciwieństwa czyjegokolwiek oddać i powierzyć, jak też wraz z nim dwór
nasz naprzeciwko wałów usytuowany w naszym imieniu wyposażyć im na dom
mieszkalny ofiarowując. Kiedy zaś wrócimy do siebie z Bożą pomocą, tychże
[braci] z naszego pełnomocnictwa chcemy obdarować jeszcze obficiej. Dan
w Rozemberku, piątek po niedzieli Reminiscere roku Pańskiego tysiąc trzysta
siedemdziesiątego siódmego, naszą pieczęcią poniżej zawieszoną.
18

Tłumaczenie dr Piotr Uruski.
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prof. dr hab. Jerzy Sperka

Władysław Opolczyk wobec Sanoka
i ziemi sanockiej (1371-1378)
Ziemia sanocka była jedną z czterech ziem wchodzących w skład
Rusi Czerwonej, którą Władysław Opolczyk objął we władanie wiosną
1371 roku1. Książę zastał tam ukształtowaną w okresie wcześniejszym strukturę administracyjno-terytorialną, odziedziczoną jeszcze po czasach ruskich,
a zmodyfikowaną w okresie polskiego panowania. Administracja tych ziem,
przed podbojem polskim, oparta była na wojewodach grodzkich (zamkowych) – urzędnikach dowodzących załogą i administracją w przyległym
okręgu grodowym, zwanym wołością2. Przejęcie Rusi Czerwonej przez Kazimierza Wielkiego spowodowało wprowadzenie urzędu starosty (od 1352),
który tytułowany był starostą ruskim (capitaneus generalis Russie, capitaneus terre Russie) lub rzadziej lwowskim (capitaneus Lemburgensis). Zarządzał on Rusią przez mianowanych przez siebie wojewodów, stojących
na czele dystryktów, czyli dawnych okręgów grodowych (wołości)3. Zaczęły
1 Na temat nowej datacji objęcia rządów na Rusi przez księcia opolskiego (dotychczas uważano, że stało się to 8 października 1372 roku, kiedy Ludwik Węgierski wystawił stosowny
dokument – Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tzw.
Bernardyńskiego we Lwowie, wyd. O. Pietruski, X. Liske, Lwów 1868-1884 (dalej AGZ),
t. 3, nr 20), zob. J. Tęgowski, Nowe źródła do kwestii datacji objęcia rządów Władysława
Opolczyka na Rusi, [w:] Średniowiecze polskie powszechne, t. 5, red. I. Panic, J. Sperka (w druku); J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370-1401. Studium o elicie władzy
w relacjach z monarchą, Katowice 2006, s. 32-34.
2 O wojewodach grodzkich na Rusi zob. X. Liske, Kilka uwag o sądownictwie czerwonoruskim, Kwartalnik Historyczny, t. 2, 1888, s. 388-399; idem, Wstęp, [w:] AGZ, t. 11, s. VII-VIII;
L. Ehrlich, Starostwa w Halickiem w stosunku do starostwa lwowskiego w wiekach średnich
(1390-1501), [w:] Studia nad historią prawa polskiego, t. 6, z. 1, Lwów 1914, s. 15-16; zob.
też J. Kurtyka, Wstęp, [w:] Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Janas,
W. Kłaczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka, Kórnik 1998 (dalej UrzPod), s. 10.
3 L. Ehrlich, Starostwa w Halickiem..., op. cit., s. 13-17; K. Maleczyński, Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352-1783, Lwów 1938 (dalej MalUrz), s. 3-5; Urzędnicy
województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Przyboś, Wrocław-Kraków 1987
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one jednak funkcjonować już pod nową nazwą, przyjmując rozpowszechniony w Królestwie Polskim termin powiat, a na Śląsku okręg, określane
po łacinie słowem districtus4. Pod taką nazwą – districtus Sanocensis –
występowała w zachowanych źródłach (1373-1378) w okresie rządów Władysława Opolczyka także ziemia sanocka5.
Książę opolski, obejmując Ruś – przynajmniej początkowo – zaakceptował także ukształtowaną i wypracowaną w czasach Kazimierza Wielkiego strukturę urzędów wraz z jej nazewnictwem, czyli starostą generalnym
i wojewodami grodzkimi. Wkrótce jednak wojewodów grodzkich zaczęto
tytułować starostami (1374-1377), a podległych im zarządców zamków burgrabiami; oczywiście zachowano urząd starosty generalnego Rusi. W ostatnim okresie panowania Władysława Opolczyka na Rusi (1377-1378) kancelaria książęca na wystawianych dokumentach zaczęła tytułować kasztelanami
wcześniejszych starostów lokalnych (np. sanockiego, przemyskiego)6.
To zamieszanie w tytulaturze urzędniczej wyraźnie widać także wśród
zarządzających ziemią sanocką. Przykładowo: 24 maja 1373 roku Tomasz
Naszalka, świadkując na dokumencie księcia, występował jako starosta sanocki, a kilka dni później – 31 maja – tytułowany był wojewodą sanockim7.
Jak się wydaje, wpływ na taki stan rzeczy miała nie tylko nowa sytuacja,
z którą urzędnicy kancelarii nie mieli wcześniej do czynienia w księstwie
opolskim czy wieluńskiem, ale także nie do końca ustalone kompetencje
wojewodów grodzkich. Z tego bowiem co nam wiadomo, pozycja tych urzędników z okresu rządów Władysława Opolczyka różniła się znacznie od
pozycji – dobrze znanej ze źródeł – wojewodów grodzkich z końca XIV
i XV wieku. Wtedy byli to urzędnicy pomocniczy starostów, przez nich
powoływani, wywodzący się najczęściej z ich klienteli, a oni sami znaczyli tyle, co burgrabiowie (tytuły stosowano zamiennie). Kompetencje wojewodów grodzkich księcia Władysława przypominały raczej obowiązki sta(dalej UrzRus), s. 9. W 1352 roku odnotowany został także starosta sanocki, jednak później
ziemię tę podporządkowano staroście generalnemu – AGZ, t. 8, nr 1; L. Ehrlich, Starostwa
w Halickiem..., op. cit., s. 17-18.
4 A. Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV
do początku XVII w., Warszawa 1993, s. 23-24; Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Gmiterek, R. Szczygieł, Kórnik 1992 (dalej UrzBeł), s. 8.
5 AGZ, t. 7, nr 9; AGZ, t. 8, nr 10; Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 1-8, wyd. S. Kuraś,
I. Sułkowska-Kuraś, Kraków-Wrocław 1962-1975 (dalej ZDM), cz. 4, nr 1035, 1036, 1045;
ZDM, cz. 1, nr 149; Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 3, wyd. I. Zakrzewski, Poznań
1879 (dalej KDW), nr 1743.
6 J. Sperka, Otoczenie…, op. cit., s. 74-77.
7 ZDM, cz. 1, nr 142; AGZ, t. 7, nr 9 (tu nazwany jest Tomkiem Waszotą, niemniej jest to
niewątpliwie ta sama osoba).
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rostów, tak w zakresie administracji, sądownictwa, jak i wojskowości8.
Drugi przykład wiąże się z latami 1377-1378, kiedy starostów lokalnych
zastąpili kasztelanowie, a obrazuje go postać Bieńka z Kuchar. Dostojnik
ten 14 października 1377 roku był tytułowany starostą sanockim, ale już
8 listopada tego roku tamtejszym kasztelanem9.
Kto więc zarządzał ziemią sanocką w okresie rządów Władysława
Opolczyka? Pierwszym zarządcą był niewątpliwie Tomasz Naschalka (inaczej
Waszota), odnotowany jako wojewoda grodzki w 1373 roku (24-31 maj).
Był doświadczonym urzędnikiem, ponieważ swoje obowiązki wypełniał
od czasów Kazimierza Wielkiego (1359)10. Jak już autor wspominał, w 1374
roku wojewodów grodzkich zastąpili starostowie lokalni. Skąpe źródła
nie zachowały jednak informacji o powołanym wtedy staroście sanockim.
Znamy natomiast tamtejszego burgrabiego, którym był wtedy Piotr Penak;
źródła notują go od 23 listopada 1374 roku do 23 listopada 1376 roku11. Niewykluczone więc, że to on do czasu powołania starosty zarządzał ziemią.
Dopiero od początku 1376 roku (15 marca) do jesieni 1377 roku w źródłach
występował – obok burgrabiego – starosta sanocki. Był nim wtedy Bieniek
Kuchar, co jednoznacznie świadczy o tym, że mieliśmy już wtedy pełną
obsadę urzędów starościńskich w tej ziemi. Natomiast na przełomie 1376
i 1377 roku burgrabiego Piotra Penaka zastąpił Maciej, odnotowany z tym
urzędem 22 lutego 1377 roku12.
Jeśli chodzi o wspomnianych urzędników, to najlepiej znany nam jest
Bieniek z Kuchar i Żabokruk. Do tej pory łączony przez historyków z rodem
Korczaków13, pochodził najpewniej ze śląskiego rodu Borschnitzów, o czym
świadczy między innymi zachowany wizerunek jego herbu na pieczęci14.
Bieniek był jednym z najbliższych współpracowników Władysława Opol8

AGZ, t. 11, nr 3580; X. Liske, Kilka uwag..., op. cit., s. 394-395; idem, Wstęp, [w:] AGZ,
t. 11, s. VII-VIII; W. Margasz, W sprawie sądownictwa czerwonoruskiego przed 1435 r.,
Przegląd Powszechny, t. 21, 1889 [Kraków], nr 6, s. 45-52; J. Kurtyka, Wstęp, [w:] UrzPod,
s. 10; W. Bukowski, Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII-XV wieku. Spisy, Kórnik 1999,
s. 14; J. Sperka, Otoczenie..., op. cit., s. 74-77.
9 KDW, t. 3, nr 1743; ZDM, cz. 4, nr 1037; J. Sperka, Urzędnicy Władysława Opolczyka na
Rusi (1372-1378), [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S. K. Kuczyński, t. 10,
Warszawa 2004 (dalej UrzRusWO), nr 27, 30.
10 UrzRusWO, nr 26; J. Sperka, Otoczenie…, op. cit., s. 80, 365.
11 UrzRusWO, nr 31; J. Sperka, Otoczenie…, op. cit., s. 80, 365.
12 UrzRusWO, nr 32; J. Sperka, Otoczenie…, op. cit., s. 80, 365.
13 F. Sikora, Krąg rodzinny i dworski Dymitra z Goraja i jego rola na Rusi, [w:] Genealogia.
Kręgi zawodowe i grupy interesu w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Wroniszewski, Toruń 1989, s. 65-70.
14 J. Sperka, Otoczenie…, op. cit., s. 197-202 ; idem, Borschnitzowie na Rusi Czerwonej w XIV
i XV wieku (w druku).
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czyka w czasie jego ruskich rządów. Zanim został starostą sanockim, pełnił
kolejno urzędy: kasztelana (czyli burgrabiego) lwowskiego (1373), starosty
przemyskiego (1375) i śniatyńskiego (1377)15. Musiał być szczególnie oddany księciu, skoro ten za zasługi nadał mu spore dobra: w ziemi lwowskiej
wsie Żabokruki i Branice oraz część Leśnic, w ziemi sanockiej wieś Górki,
natomiast we Lwowie działkę na prawie miejskim16. Jedynym śladem wykonywania starościńskich obowiązków przez Bieńka w ziemi sanockiej jest
dokument z 1376 roku, który tyczy przeprowadzenia rozgraniczenia wsi tam
leżących, a mianowicie Terpiczowa, należącego do braci Jurka i Iwanka,
od Myszkowców, własności niejakiego Olesza17.
Niewiele możemy powiedzieć o pozostałych urzędnikach sanockich
z okresu rządów Władysława Opolczyka. Tomasz Naschalka (Waszota), wojewoda sanocki z 1373 roku, który już w 1359 roku z nominacji Kazimierza
był burgrabią sanockim, mógł pochodzić z Rusi, ale jego genealogia nie jest
znana18. Niepewne jest też pochodzenie burgrabiego sanockiego Andrzeja
Penaka (1374-1376)19, chociaż w jego przypadku można doszukiwać się
jakichś związków z krakowską rodziną, z której wywodził się Piotr Penak,
herbu Trąby, sędzia sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim (1365) i wójt krakowski (1374)20. Natomiast nic bliższego nie możemy
powiedzieć na temat pochodzenia burgrabiego Macieja (1377)21.
Obejmując władzę na Rusi, Władysław Opolczyk zastał tam już
uformowaną, ale rzadką, sieć miast, których mieszkańcy podlegali prawu
niemieckiemu. W czasie swoich rządów książę szczególnie dbał o rozwój
Lwowa, ale inne ośrodki nie były pomijane (np. translokował i nadał prawo
magdeburskie Jarosławowi, potwierdził takież prawo Haliczowi, lokował
Lubaczów i Bełz). W ziemi sanockiej, w której były tylko dwa ośrodki
miejskie rządzące się prawem niemieckim – Sanok i Krosno – książę także
wspierał rozwój urbanizacji. Dokumentem wystawionym w Sanoku, w dniu
15

UrzRusWO, nr 21, 22, 27, 30.
AGZ, t. 7, nr 10; AGZ, t. 8, nr 10; AGZ, t. 9, nr 1; ZDM, cz. 4, nr 1044; ZDM, cz. 6, nr 1532;
T. M. Trajdos, Kościół Katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1386-1434), t. 1, Wrocław 1983, s. 189-191; F. Sikora, Krąg rodzinny...,
op. cit., s. 69-70.
17 ZDM, cz. 4, nr 1030.
18 AGZ, t. 3, nr 9; ZDM, cz. 1, nr 142; AGZ, t. 7, nr 9; UrzRusWO, nr 26, 29.
19 UrzRusWO, nr 31, 33.
20 Najstarsza księga sądu najwyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim, wyd.
A. Kłodziński, [w:] Archiwum Komisji Prawniczej, t. 10, Kraków 1936, s. XXXIV; zob. też
S. Szczur, Piotr, zwany Penakiem h. Trąby (zm. po 1374 r.), [w:] Polski słownik biograficzny,
t. 26, Kraków-Warszawa 1981, s. 376.
21 UrzRusWO, nr 11, 12, 13, 28.
16
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15 marca 1376 roku, zezwolił bowiem lokować kolejne miasto na prawie
magdeburskim, a mianowicie, nazwany od jego imienia, Władysław (Ladisslavia). Lokacje miał przeprowadzić niejaki Mikołaj, syn Reymana,
który z tytułu dziedzicznego wójtostwa zobowiązany był służyć księciu
z kopią, z jednym łucznikiem, a także wraz z rodziną osiąść na Rusi. Od
II dekady XV wieku miasto przyjęło nazwę Rymanów22.
Władysław Opolczyk w czasie swoich kilkuletnich rządów praktycznie każdego roku odwiedzał Sanok. Miało to miejsce w trakcie jego podróży odbywanych z opolsko-wieluńskich domen do Lwowa i odwrotnie,
wyjazdów na Węgry lub w czasie typowych objazdów ziem ruskich. Z zachowanych dokumentów wynika, że książę w stolicy ziemi sanockiej przebywał w następujących terminach: 13-14 grudzień 1372; 24-31 maj 1373;
23 listopad 1374; 15 marzec i 23 listopad 1376; 14 październik 1377 roku23.
W czasie tych pobytów – w 1374 i 1376 roku – u jego boku odnotowany został
wójt sanocki Jan, który świadkował wtedy na kilku dokumentach (nadanie
dóbr: Herbordowi i Frydruszowi Füllsteinom, przodkom Herburtów, Wacławowi z Ossowa, kapelanowi Maciejowi, lokacja miasta Lubaczowa)24.
Można się zastanawiać, czy w czasie wizyty Władysława Opolczyka
w Sanoku w końcu listopada 1376 roku zapadła decyzja, że ufunduje tam
klasztor Franciszkanów. Z zakonem, który na Rusi miał swoje klasztory
we Lwowie, Haliczu i prawdopodobnie w Przemyślu (tworzyły one wikarię
franciszkańską kierowaną przez Mikołaja Malesacka z Krosna), książę utrzymywał dobre kontakty. Już w listopadzie 1372 roku Franciszkanie lwowscy
otrzymali od niego kamienicę położoną w mieście przy Wysokim Zamku;
oni też po pewnym czasie stali się po raz kolejny beneficjentami księcia25.
Dokumentem wystawionym w Oleśnie (księstwo opolskie), dnia 27 lutego
1377 roku, Władysław Opolczyk zawiadomił Macieja, arcybiskupa lwowskiego i Macieja, burgrabiego sanockiego, że postanowił nadać Franciszkanom ze Lwowa kościół Najświętszej Marii Panny w Sanoku z przez22 ZDM, cz. 1, nr 149; A. Fastnacht, Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, cz. 1-3, Brzozów-Kraków 1991-2002 (dalej SHGSanok), cz. 3, s. 86-87, 90.
23 J. Sperka, Otoczenie…, op. cit., s. 369-373 (Itinerarium Władysława Opolczyka w latach
1370-1401).
24 ZDM, cz. 4, nr 1022, 1045; Knigi Polskoj Koronnoj Metriki XV stolitja, t. 1, Kniga nr 10
(1447-1454), wyd. A. Masłowski, W. Graniczny, [w:] Monumenta iuris, t. 2, Warszawa 1914,
s. 135.
25 M. Winiarska-Warzecha, Polityka kościelna Władysława Opolczyka na Rusi, [w:] Władysław Opolczyk jakiego nie znamy. Próba oceny w sześćsetlecie śmierci, red. A. PobógLenartowicz, Opole 2001, s. 85-89; D. Karczewski, „Meliorator terrae Russiae”. Panowanie
Władysława Opolczyka na Rusi (1371-1378), [w:] Piastowie śląscy w kulturze i europejskich
dziejach, red. A. Barciak, Katowice 2007, s. 275-278.
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naczeniem na klasztor. Jak dowiadujemy się z tego dokumentu, obiekt,
który znajdował się poza obwarowaniami miasta, był przez niego na nowo
ufundowany i wybudowany. Wspomnianym dostojnikom polecał także, aby
przekazali Franciszkanom ten kościół, a także nabyli dwór naprzeciw wałów z przeznaczeniem na mieszkanie dla braci26. Zakonnicy nie utrzymali
się jednak długo w tym miejscu. Narażeni na niebezpieczeństwo napadów
i zakusy miejscowego proboszcza, zwrócili się do królowej Elżbiety Łokietkówny z prośbą o przeniesienie konwentu w obręb murów miejskich
i postawienie tam nowego kościoła wraz z klasztorem; uzyskali taką zgodę
w 1384 roku27.
Bardzo możliwe, że fundacją księcia opolskiego był także klasztor
Franciszkanów w Krośnie. Taką sugestię wysunął ostatnio Dariusz Karczewski, chociaż dotychczasowa literatura łączy początki klasztoru z pierwszym biskupem przemyskim, Erykiem z Winsen, który objął swą diecezję
w końcowym okresie panowania Władysława na Rusi28.
W czasie rządów Władysława Opolczyka na Rusi (1371-1378) ziemia
sanocka, podobnie jak pozostałe części jego ruskiego władztwa, została
objęta akcją kolonizacyjną. Generalnie nadania na Rusi otrzymali od księcia
nie tylko jego urzędnicy czy reprezentanci ruskiej elity władzy należący
do otoczenia władcy, ale także liczni przedstawiciele rycerstwa śląskiego, czeskiego, a w sporadycznych przypadkach także Polacy. Nadania były
przede wszystkim formą nagrody za oddane zasługi, ale także sposobem
na zagospodarowanie obszarów ruskich (stąd bardzo częste w dokumentach sformułowania o obowiązku osobistego zamieszkania na Rusi z żoną
i dziećmi) oraz zagwarantowania tym ziemiom odpowiedniej obrony (każdy akt szczegółowo określał obowiązki wojskowe). Nadania miały formę
lenną (często określaną prawem śląskim) i w większości koncentrowały się
w zachodniej części władztwa ruskiego29.
26 W. Abraham, Powstanie organizacji Kościoła Łacińskiego na Rusi, Lwów 1904, Dodatki,
nr 13; Kilka gramot Vołodysłava Opolskovo, wyd. M. Gruševs'kij, Zapiski Naukovego Tovarystva im. Ševčenkat, t. 51, 1903, dok. nr 1; SHGSanok, cz. 3, s. 116-117; Sanok. Dzieje
miasta, red. F. Kiryk, Kraków 1995, s. 241.
27 SHGSanok, cz. 3, s. 117; Sanok. Dzieje miasta, op. cit., s. 241.
28 D. Karczewski, „Meliorator terrae Russiae”…, op. cit., s. 277; W. Abraham, Powstanie…,
op. cit., s. 276; J. Kłoczowski, Zakony w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego XIV-XVIII
wieku, Nasza Przeszłość, t. 43, 1975, s. 32; J. Kwolek, Początki biskupstwa przemyskiego,
Nasza Przeszłość, t. 43, 1975, s. 16-23.
29 Zob. na ten temat A. Gilewicz, Stanowisko i działalność gospodarcza Władysława Opolczyka na Rusi w latach 1372-1378, [w:] Prace historyczne wydane ku uczczeniu 50-lecia
Akademickiego Koła Historyków Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1878-1928,
Lwów 1929, s. 74-105; J. Sperka, Otoczenie…, op. cit., s. 84-90.
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Pierwszym obdarowanym przez Władysława Opolczyka w ziemi sanockiej był Ślązak, Jan Goły ze Strzegowa (koło Strzelina), dziedzic Denkowa. Otrzymał on 24 maja 1373 roku za zasługi wieś Lutoryż, którą miał
osadzić na prawie niemieckim, a z tytułu posiadania tych dóbr zobowiązany był do służby wojskowej zwyczajem innych ziem30. Zapewne jego synem
był Franczek z Lutoryża, który w 1390 roku świadkował na dokumencie
Jadwigi, wdowy po Ottonie z Pilicy i Łańcuta, byłym staroście ruskim31.
Kolejnym beneficjentem księcia w ziemi sanockiej był Przybysław, syn Fała,
szlachcic pochodzący z ziemi łęczyckiej, który 31 maja 1373 roku otrzymał
Jabłonicę (obecnie Jabłonica Ruska koło Dynowa)32. Zapewne jego synem
był Coscz (Kost, Konstanty) z Jabłonicy występujący wśród ziemian powiatu sanockiego w latach 1404-142533.
Wieś Dudyńce (z młynem, folwarkiem i sadzawkami) leżącą koło Sanoka otrzymał natomiast od księcia jego kapelan Maciej; nadanie miało
miejsce w okresie po 9 kwietnia 1374 a przed końcem 1375 roku34. W 1376
roku Maciej odnotowany został jeszcze w Sanoku u boku tamtejszego starosty Bieńka z Kuchar35. Ten ostatni otrzymał natomiast od księcia wieś
Górki koło Brzozowa (po 15 marca 1376)36. Kolejnym znanym nam obdarowanym przez Władysława Opolczyka w dystrykcie sanockim był Jan
Puskowski, który 14 października 1377 roku otrzymał Pisarowce i górę
Sczodrę (koło Sanoka)37. Jego synem był zapewne Flotko (Włodek) z Pisarowców odnotowany wśród ziemian sanockich w 1386 roku; występował
wtedy jako ojciec Pawła i Klemensa z Pobiednik38. 14 października 1377 roku
książę poczynił także nadanie na rzecz bliżej nieznanego szlachcica Piotra,
syna Gruszki, przekazując mu Grabowiec (dzisiaj Grabownica) koło Brzo30 ZDM, cz. 1, nr 142; SHGSanok, cz. 2, s. 125; J. Sperka, Otoczenie…, op. cit., s. 84-85.
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ZDM, cz. 4, nr 1093; SHGSanok, cz. 2, s. 125; J. Sperka, Otoczenie…, op. cit., s. 85.
AGZ, t. 7, nr 9; SHGSanok, cz. 2, s. 21; z tytułu posiadania wsi zobowiązany był do
uczestnictwa w wyprawach z jednym kusznikiem.
33 SHGSanok, cz. 2, s. 21; J. Sperka, Otoczenie…, op. cit., s. 85.
34 Dwa fragmenty ksiąg kancelaryjnych królewskich z 1-szej połowy XV w., wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1907, s. 14-15; ZDM, cz. 4, nr 1045 (na temat datacji dokumentu zob. J. Sperka,
Otoczenie…, op. cit., s. 282-283); SHGSanok, cz. 1, s. 99; z tytułu posiadania zobowiązany
był do udziału w wyprawach z jednym łucznikiem.
35 ZDM, cz. 4, nr 1030; SHGSanok, cz. 1, s. 99; J. Sperka, Otoczenie…, op. cit., s. 85.
36 Akt nadania nie zachował się, wiadomo jednak, że wieś lokowana była dopiero po 15 marca
1376 roku przez Stanisława Tokę, który uzyskał wtedy zgodę na to od Władysława Opolczyka –
AGZ, t. 8, nr 10. W związku z tym Bieniek mógł otrzymać tę wieś od księcia dopiero po tej
dacie; zob. też: ZDM, cz. 6, nr 1532; F. Sikora, Krąg rodzinny..., op. cit., s. 69-70; SHGSanok,
cz. 1, s. 126; J. Sperka, Otoczenie…, op. cit., s. 198-199.
37 Dwa fragmenty…, op. cit., s. 16-17; ZDM, cz. 4, nr 1035; SHGSanok, cz. 3, s. 34-35.
38 ZDM, cz. 4, nr 1072; SHGSanok, cz. 3, s. 35; J. Sperka, Otoczenie…, op. cit., s. 85.
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zowa, pod warunkiem zamieszkania na Rusi i służby na wyprawach z jednym kopijnikiem i strzelcem39. Zapewne synem Piotra Gruszkowica był
Piotr z Grabowca. Tenże Piotr, wraz ze swoim szwagrem, Andrzejem z Grabowca, uzyskał od Władysława Jagiełły w 1408 roku potwierdzenie nadania
z 1377 roku40. Opuszczając Ruś w grudniu 1378 roku, Władysław Opolczyk
nadał (25-31 grudnia) jeszcze Wołochowi Ładomirowi Hodle Pole (dzisiaj
Hadle Szklarskie), aby osadził tam wieś wołoską. Z tytułu posiadania
Ładomir (i jego spadkobiercy) zobowiązany był do udziału w wyprawach
z trzema łucznikami41.
Reasumując: rządy księcia opolskiego trwały w ziemi sanockiej raptem kilka lat i zakończyły się – tak jak i na całej Rusi Czerwonej – faktycznie
z końcem 1378 roku. Dnia 11 grudnia 1378 roku Ludwik Węgierski wystawił bowiem dokument, którym obwieścił, że w zamian za Ruś nadał
Władysławowi Opolczykowi ziemię dobrzyńską i Kujawy Inowrocławskie.
Osobnym dokumentem skierowanym do urzędników ziemi dobrzyńskiej król
powiadomił ich o tej zmianie. Ze swej strony książę opolski dokumentem
wydanym 13 stycznia 1379 roku w Wieluniu uwolnił mieszkańców Rusi
od przysięgi wierności42. Ocena krótkotrwałych rządów księcia opolskiego
w ziemi sanockiej pod względem cywilizacyjnym (osadnictwo, rozwój miast,
organizacja struktur Kościoła i fundacja nowych klasztorów, ogólne uregulowania prawne) wypada nader pozytywnie. Książę bowiem przyczynił się
nie tylko do zwiększenia potencjału ludnościowego i ekonomicznego ziemi
poprzez systematyczną akcję kolonizacyjną, wzmocnił jej obronność, nakładając konkretne obowiązki wojskowe na nowych posiadaczy, lecz także
ugruntował i rozbudował struktury Kościoła katolickiego.
prof. dr hab. Jerzy Sperka
Uniwersytet Śląski w Katowicach
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KDW, t. 3, nr 1743; SHGSanok, cz. 1, s. 129-130; J. Sperka, Otoczenie…, op. cit., s. 85.
ZDM, cz. 6, nr 1712; J. Sperka, Otoczenie…, op. cit., s. 85.
41 AGZ, t. 7, nr 13; Gramoty XIV st., wyd. M. Peszczak, Kiiv 1974, nr 28; G. Jawor, Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu, Lublin 2004, s. 54.
42 KDW, t. 6, nr 259; AGZ, t. 5, nr 14; AGZ, t. 3, nr 27.
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dr Wioletta Zawitkowska

Która z królowych Węgier i Polski
była dobrodziejką Franciszkanów sanockich:
Elżbieta Łokietkówna czy Elżbieta Bośniaczka?
Klasztor Franciszkanów sanockich swe powstanie zawdzięcza bez wątpienia Władysławowi Opolczykowi1. Ten właśnie książę wkrótce po objęciu
władzy nad Rusią Czerwoną przystąpił do bardzo zintensyfikowanych działań mających na celu przyspieszenie rozwoju cywilizacyjno-gospodarczego
podległych mu terenów (procesy kolonizacyjne). Jak podkreślali historycy
już w minionych wiekach, wydawać się może, że celem nadrzędnym Opolczyka było przekształcenie nadanych mu ziem w osobne księstwo. Temu
zapewne miała służyć także polityka kościelna prowadzona na interesującym nas terenie2.
Dowodem na zaangażowanie księcia w szerzenie katolicyzmu było
między innymi wzniesienie pod murami Sanoka kościoła pw. Najświętszej
Maryi Panny3. Data rozpoczęcia budowy nie jest znana (ale przypomnijmy,
1

O Władysławie Opolczyku zob. zwłaszcza J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka
w latach 1370-1401. Studium o elicie władzy w relacjach z monarchą, Katowice 2006, tam
starsza literatura oraz omówienie źródeł dokumentujących wcześniejsze niż sądzono dotychczas objęcie rządów nad Rusią Czerwoną. O Franciszkanach sanockich zob. J. Kłoczowski, Zakony w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV-XVIII wieku, Nasza Przeszłość,
t. 43, Kraków 1975, s. 27-72 (tam starsza literatura do dziejów braci mniejszych na tym
terenie) oraz wydany ostatnio Przewodnik po kościele i klasztorze Franciszkanów w Sanoku,
oprac. o. W. Pobiedziński, Sanok 2007 (praca popularnonaukowa, ale z licznymi ilustracjami
bardzo dobrej jakości).
2 Zob. np. W. Kucharski, Sanok i sanocka ziemia w dobie Piastów i Jagiellonów. Monografia
historyczna, Lwów 1905, s. 14-15.
3 W niektórych opracowaniach pojawia się wezwanie współczesnej parafii podsanockiej liczącej tylko 40 lat (Narodzenie NMP), zob. np. F. Kiryk, Stosunki kościelne, [w:] Sanok. Dzieje
miasta, red. idem, Kraków 1995, s. 241. Zwrócić jednak należy uwagę, że w liście Władysława
Opolczyka z 1377 roku mowa jest o kościele in Honorem Gloriosae (Virgnis) Mariae Genitricis
Christi (cyt. za A. Borzemski, Archiwa w Sanoku, Jaśliskach, Króliku Wołoskim, Hłomczy,
Ładzinie i Klimkówce, Sanok 1906, s. 125), ale w listach królowej Elżbiety z 1384 roku kościół
Franciszkanów określony jest już in honorem B[eatae] Mariae Virginis (ibidem, s. 125-126).
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że mogła rozpocząć się najwcześniej w 1371 r. – ten termin wyznacza bowiem moment przekazania Władysławowi władzy przez Ludwika Węgierskiego). Mamy za to informacje o czasie jej zakończenia: było to z pewnością
na krótko przed 27 lutym 1377 roku, w tym bowiem dniu książę Władysław
Opolczyk wystosował z Rozenbergu4 list, skierowany do Macieja arcybiskupa lwowskiego i Macieja burgrabiego sanockiego, w którym nakazał
niezwłoczne przekazanie na klasztor uposażonego, erygowanego i wybudowanego przez siebie kościoła minorytom sprowadzonym ze Lwowa, wraz
z dworem przeznaczonym na mieszkanie dla braci.
Oryginał listu nie jest znany. Jego treść wraz z dwoma innymi listami
tyczącymi się Franciszkanów sanockich została przepisana 8 kwietnia 1387
roku w Krośnie przez Chartmana Ghyra, notariusza publicznego, w obecności biskupa przemyskiego Eryka z Winsen5 oraz innych świadków jako
instrument publiczny6. XIV-wieczny odpis nie dotrwał do naszych czasów.
Przechowywany obecnie przez oo. Franciszkanów jest jedynie kopią tegoż,
pochodzącą najpóźniej z początków 1782 roku, albowiem na rozkaz przedstawicieli rządu austriackiego z 15 lutego tegoż właśnie roku oryginał z 1387
roku został oddany do cyrkułu w Lesku, a stamtąd odesłano go do guberni
we Lwowie. Co ciekawe – właściciele nie doczekali się zwrotu oryginału,
który – według tłumaczeń ówczesnych władz – po prostu zaginął7.
4 J. Sperka (Otoczenie..., op. cit., s. 372) sądzi, że wymieniona miejscowość to Olesno (w księstwie opolskim). W świetle itinerarium księcia sporządzonego przez tegoż autora takie twierdzenie wydaje się mało prawdopodobne, bowiem dnia 22 lutego Władysław był jeszcze
w Przemyślu, w Opolu zaś odnotowany został dopiero 12 marca. Jak wynika z treści
interesującego nas listu – książę był wtedy w podróży (z powodu braku pieczęci większej
stosowny przywilej dla braci zobowiązywał się wystawić po powrocie do domu). Może zatem Rozenberg to np. Rozembark (obecnie Rożnowice) koło Nowego Sącza?
5 Eryk z Winsen, znany jako Eryk herbu Mora, franciszkanin i biskup przemyski, zob. Polski
Słownik Biograficzny (dalej PSB), t. 6, Kraków 1948, s. 292-293.
6 Opublikowany on został między innymi w: A. Borzemski, Archiwa w Sanoku..., op. cit., s. 124126. Zob. też W. Abraham, Powstanie organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi, t. 1, Lwów 1904,
Dodatki, s. 380-385. Oprócz przepisania treści listów spisanych na papierze (Tres Literas Papyreas) sporządzono również w XIV wieku krótką informację o uwierzytelniających je pieczęciach.
7 Stan zachowania XVIII-wiecznej kopii tak opisał wydawca: akt ten jest tylko odpisem
oryginału. Pismo wyraźne i staranne, papier jednak, tworzący dużą kartę, jest na prawej
krawędzi miejscami poobrywany wraz z pojedynczymi słowami, cyt. za A. Borzemski, Archiwa w Sanoku..., op. cit., s. 127. Przy okazji aż ciśnie się na usta pochwała dla Franciszkanów,
iż przed oddaniem dokumentu władzom cyrkułu zapobiegliwie postarali się o jego dokładne
przepisanie. Dodajmy przy tym, że dbałość zakonników sanockich wobec posiadanych archiwaliów podkreślił Antoni Borzemski również w odniesieniu do czasów mu współczesnych, tak opisując zbiory zakonników: archiwum oo. Franciszkanów jest, w porównaniu
z innymi archiwami w mieście, najzasobniejszym, a nadto jest ono uporządkowanem, czego
o innych archiwach powiedzieć nie możemy. Umieszczone w jednej ze szaf biblioteki klasz-
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Dwa pozostałe przepisane wówczas listy (a właściwie dwie redakcje
tego samego listu): pierwszy skierowany do nie wymienionego z imienia
starosty ruskiego oraz rajców i mieszkańców miasta Sanoka, drugi zaś imiennie do Emeryka Bebek8, starosty generalnego ruskiego, oraz również do rajców i mieszkańców miasta Sanoka, pochodzące z 1384 roku, są nie mniej
ważne dla określenia początków tamtejszych braci mniejszych.
Dzięki ich lekturze dowiadujemy się, że Elżbieta, określona (na co
zwracamy szczególną uwagę, bowiem jest to ważne w późniejszych rozważaniach) jako Dei Gratia Regina Hungarie, Polonie, Dalmatie etc., w odpowiedzi na skargi zakonników, iż plebanus parochialis z Sanoka9 (nie
wymieniony z imienia) stara się zagarnąć dla siebie ich klasztor fundowany
przez Władysława Opolczyka, zezwoliła (certis ex causis) listem datowanym
in Diaszo Tertia [w drugiej redakcji tego listu tylko zapis cyfrowy: 3 – WZ]
Die Festi Conversionis S. Pauli Apostoli10 1384 roku na przeniesienie zakonników w obręb murów miejskich, nakazując przy tym bronić zakonników
tornej, zawiera ono cenne materyały, odnoszące się do historii tegoż klasztoru, począwszy od
drugiej połowy XVI wieku do obecnej chwili. Znajduje się w nim także odpis sporządzonej
w r. 1387 kopii przywileju erekcyjnego, nadanego oo. Franciszkanom przez Władysława ks.
Opolskiego w r. 1377 i dwóch przywilejów udzielonych im przez królową Elżbietę w r. 1384,
jednak nie ma w nim ani jednego aktu z XV, i z pierwszej połowy XVI wieku, cyt. za A. Borzemski, Archiwa w Sanoku..., op. cit., s. 122.
8 Starosta generalny Rusi w latach 1383-1385; zob. o nim J. Sperka, Otoczenie..., op. cit., s. 169.
9 Kościół Franciszkanów nie był jedynym w mieście; jeszcze wcześniejszą proweniencję
ma kościół parafialny, powstały najpóźniej w okresie lokacji miasta (kontrakt wójtowski
sporządzony w końcowej fazie lokacji osady miejskiej na prawie magdeburskim został wystawiony we Włodzimierzu Wołyńskim 20 stycznia 1339 roku przez Jerzego II Trojdenowicza dla Bartka z Sandomierza); zob. szerzej F. Kiryk, Lokacja miasta, [w:] Sanok. Dzieje
miasta, op. cit., s. 91-97.
10 Zob. A. Borzemski, Archiwa w Sanoku..., op. cit., s. 126; data dzienna błędnie odczytana jako
5 lipca. Ten sam błąd powtórzył A. Fastnacht, s. 86 (tamże, s. 84, dodatkowo błąd korektorski –
5 sierpnia), i za nim F. Kiryk, Stosunki kościelne, op. cit., s. 241. Datę 25 stycznia podaje natomiast
W. Kucharski, Sanok i sanocka ziemia..., op. cit., s. 16. Koniecznie należy jednak zauważyć,
że data w liście jest niepoprawna: nawrócenie św. Pawła, przypadające na 25 stycznia, w 1384
roku (przestępnym – sic!) wypadało w poniedziałek. Identyfikacja miejsca wystawienia (Diaszo)
jest niepewna. W grę mogą wchodzić trzy miejscowości: Diakó (obecne Dakovo) w Chorwacji;
Diaszó (w odległości około 3,5 km od Balatonu) lub, położone najbliżej Sanoka, Diosgyör.
Nie wyjaśnia jednoznacznie tego problemu opublikowane niedawno itinerarium Elżbiety, albowiem nie ujmuje ono tegoż listu, zob. Itineraria regum et reginarum Hungariae (1382-1438),
oprac. P. Engel, N. C. Tóth, Budapestini 2005, s. 162. Widniejące tam graniczne daty są następujące: 3 stycznia 1384 roku – Susica; 2-4 lutego 1384 roku – Gara. To wskazuje na pobyt Elżbiety przez cały styczeń w Chorwacji i skłania do przyjęcia jako miejsca wystawienia pierwszej z wymienionych miejscowości: Diakó (błędny odczyt zadecydował zapewne o zmianie
na Diaszo). Za pomoc w próbie wyjaśnienia tej kwestii autorka dziękuje prof. Stanisławowi
A. Sroce z Instytutu Historii UJ.
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przed wszelkimi przeszkodami, a w szczególności zakusami wymienionego proboszcza. Jak uznaje Władysław Kucharski, oprócz pierwotnego kościoła franciszkańskiego, znajdującego się za wałami miasta, pleban ów chciał sobie przywłaszczyć ziemię nadaną ongiś zakonnikom, aby ją na swoją korzyść sprzedać11.
Podkreślić jednak należy, że nie znamy dokładnie powodów sporu12,
nie wiadomo też, jak długo trwał i kiedy się ostatecznie zakończył. Na fakt,
iż Franciszkanie utracili pierwotną siedzibę najpóźniej w 1485 roku, wskazuje
dokument Kazimierza Jagiellończyka wydany 2 lipca tegoż roku w Przemyślu,
zatwierdzający fundację szpitala dla biednych, chorych i kalek, z probostwem tego szpitala przy kościele NMP znajdującym się przed miastem Sanok
i poddający ją immunitetowi kościelnemu13.
Nie wiemy też, jak rozwijała się przeniesiona w granice miasta siedziba minorytów. Z wieku XV posiadamy tylko jedną pośrednią informację
o klasztorze pochodzącą z 1456 roku, kiedy to pisarz ziemski sanocki Andrzej
oświadczył, że dokonał zapisu, na mocy którego jego dom położony koło
klasztoru w Sanoku ma po jego śmierci zostać sprzedany przez radę miejską,
a uzyskane z tej transakcji pieniądze zostaną podzielone na trzy części: na
potrzeby kościoła parafialnego, klasztoru i dla ubogich14.
11 W. Kucharski, Sanok i sanocka ziemia..., op. cit., s. 16. F. Kiryk (Stosunki kościelne, op. cit.,
s. 241) jako powód wniesienia prośby podał niebezpieczeństwo napadów i rabunków, jakiemu poddani byli zakonnicy poza miastem.
12 Może była to chęć uzyskania przez proboszcza swoistej rekompensaty za przeniesienie
zakonników do miasta – przez co z pewnością uszczuplone zostały jego dochody z posług
kapłańskich i mniejszy stawał się wpływ na mieszkańców? Spory o dochody między duchownymi w tym okresie nie były rzadkością. Nie znamy wprawdzie uposażenia probostwa sanockiego z tego okresu, wiadomo jednak, że około pół wieku później należało ono do bogatszych.
Jak czytamy w dokumencie Władysława Jagiełły z 1431 roku, do probostwa należały np. ex
antiquo dochody z żup sanockich, przeniesione z powodu wyczerpania się miejscowych złóż
na żupy przemyskie. Szerzej na ten temat zob. F. Kiryk, Stosunki kościelne, op. cit., s. 223 i n.
Uposażenia Franciszkanów z tego okresu nie znamy, ale nie wydaje się, aby było ono znaczne.
W. Kucharski (Sanok i sanocka ziemia..., op. cit., s. 17) dopatruje się jego śladów w skromnym
folwarku, co z trudem potrafi wyżywić trzech mnichów, lokalizując go następująco: Folwark
ten leży i dziś [tj. ok. 1905 r. – WZ] za miastem, a mógł być tą ziemią, którą zakonnikom nadał
Opolczyk, a która tak się podobała sanockiemu plebanowi.
Wskazać jednak należy, iż pleban sanocki miał jeszcze jeden powód, dla którego mógł rozpocząć spór z Franciszkanami i negować ich prawa do nadania Władysława Opolczyka: nie
znamy przecież i nie wiemy, czy w ogóle został sporządzony, zgodnie z zapowiedzią zawartą
w liście z 1377 roku, „właściwy” dokument uposażający braci mniejszych przez księcia (po
jego powrocie do domu i uwierzytelniony większą pieczęcią, zob. przyp. 4).
13 Szerzej na ten temat zob. F. Kiryk, Przytułek ubogich i kościół Narodzenia NMP, [w:] Sanok.
Dzieje miasta, op. cit., s. 249-253.
14 Informacje odnoszące się do dziejów klasztoru, wyjątkowo skąpe dla czasów średniowiecza,
zebrane zostały ostatnio w publikacji: F. Kiryk, Stosunki kościelne, op. cit., zwłaszcza s. 241 i n.
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Dzięki zachowanym i wspomnianym wyżej odpisom listów z 1384
roku, zrozumiałym zdaje się umieszczenie w kościele Franciszkanów obrazu
kobiety-fundatorki, pochodzącego z II połowy XIX wieku (ofiarowanego
klasztorowi przez Michała Jędrzejczyka w 1882 roku), i do dziś znajdującego się w zakrystii kościoła. Jako zabytek sztuki malarskiej dzieło to nie
przedstawia większej wartości. Wątpliwości, zwłaszcza w świetle omówionych wyżej źródeł, budzi także napis widniejący na obrazie, rozmieszczony po obydwu stronach popiersia kobiecego, który brzmi: Elżbieta siostra
Kazimierza Wielkiego Króla Polskiego a matka Ludwika Króla Polskiego
i Węgier fundowała ten Kościół roku 138715.
Wątpliwości te są dwojakiego rodzaju:
1. skąd data 1387 zamiast roku 1384, mającego potwierdzenie w cytowanych wyżej źródłach pisanych;
2. skąd informacja, że sprawczynią przeniesienia klasztoru w obręb
murów miejskich była Elżbieta Łokietkówna, informacja powtarzana zresztą w wielu najnowszych nawet opracowaniach, także
naukowych16.
Wyjaśnijmy najpierw kwestię błędnej – zdaniem autorki – daty 1387.
W świetle przytoczonych wyżej źródeł pisanych nie mamy żadnych podstaw,
aby kwestionować rok 1384 jako datę przeniesienia klasztoru wewnątrz
murów miejskich, choć jest ona zawarta tylko w XVIII-wiecznej kopii. Przyczyn pomyłki nie możemy wskazać jednoznacznie. Naszym zdaniem w grę
wchodzą dwie:
1. Błąd w zapisie jednej cyfry. Wiedziano, że klasztor był fundowany
w 1377 roku, zatem omyłkowo zamiast 1377 wpisano 1387, choć
oczywiście doszłoby w tym przypadku do podwójnej pomyłki,
bowiem w 1377 roku klasztor był fundowany przez Władysława
Opolczyka. Pominięcie osoby księcia jest o tyle zrozumiałe, że nie
cieszył się on wówczas specjalnym sentymentem czy sympatią,
w przeciwieństwie do Elżbiety Łokietkówny.
15

Jego reprodukcja znajduje się między innymi w następujących wydawnictwach: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 1, z. 2, woj. krośnieńskie; Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne
i okolice, red. E. Śnieżyńska-Stolotowa i F. Stolot, Warszawa 1982, s. 100, fig. 225; Sanok.
Dzieje miasta, op. cit., s. 243, il. 7, oraz Przewodnik po kościele..., op. cit., s. 41.
16 Godna siostra Kazimierza Wielkiego (...) pomna wielkiego znaczenia Braci św. Franciszka
w misji cywilizacyjnej na Rusi, cyt. za W. Kucharski, Sanok i sanocka ziemia..., s. 16. Tak samo
F. Kiryk, Stosunki kościelne, op. cit., s. 231.
O Elżbiecie Łokietkównie zob. biogram w PSB, t. 6, Kraków 1948, s. 242-246; O. Balzer,
Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 376-378; W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959,
cz. 2, tab. 3; S. A. Sroka, Elżbieta, [w:] Piastowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1999,
s. 227-232; idem, Elżbieta Łokietkówna, Bydgoszcz 1999.
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2. W chwili tworzenia tego obrazu, nieznane były już – jak wspominano wyżej – oryginalne dokumenty dotyczące początków fundacji. Jedynym źródłem w tym zakresie był XVIII-wieczny odpis
trzech listów: Władysława, z roku 1377, i dwóch Elżbiety, z 1384
roku; odpis – jak autorka zaznaczyła powyżej – sporządzony właśnie w 1387 roku i takąż datą również opatrzony. Zatem ktoś, kto nie
wczytywał się dokładnie w treść odpisu (tylko przeczytał datację
znajdującą się w nagłówku kopii), mógł nabrać mylnego przekonania, że dokumenty odnoszące się do fundacji klasztoru dotyczą
właśnie roku 138717.
W drugiej kwestii: nawet bez względu na to, czy bierzemy pod uwagę
prawidłową datę – 1384, czy też błędną – 1387, to z pewnością osobą wymienioną w dokumencie nie jest królewna polska Elżbieta, córka Władysława I Łokietka i Jadwigi, córki księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego,
żona króla Węgier, Dalmacji, Chorwacji etc. Karola Roberta, matka między
innymi Ludwika, króla Węgier, Polski, Dalmacji i Chorwacji (zwanego
w Polsce Węgierskim lub Andegaweńskim), mianowana przez swego syna
w 1370 roku regentką w Polsce, używająca od tego czasu tytułu królowej
Polski (choć niekiedy, w odróżnieniu od swej synowej-imienniczki, tytułu
królowej-starszej) – bo ta zmarła 29 grudnia 1380 roku w Budzie i zgodnie
z ostatnią wolą została pochowana w tamtejszym klasztorze klarysek – nie
mogła zatem cztery czy siedem lat później fundować czegokolwiek.
Zgodnie zatem z przytoczonymi argumentami z całą pewnością możemy stwierdzić, że napis na obrazie jest nieprawdziwy i bałamutny, a jedyną
fundatorką w tym czasie i o tym imieniu mogła być właśnie wzmiankowana wyżej synowa starszej królowej Elżbieta zwana Bośniaczką, córka
Stefana Kotromanića, bana Bośni, i Elżbiety kujawskiej, córki Kazimierza III,
księcia inowrocławskiego i gniewkowskiego, wychowana na dworze potężnej krewnej – właśnie Elżbiety Łokietkówny. Młodziutka i piękna królewna wzbudziła zainteresowanie syna swej protektorki i została jego żoną18.
17 Data 1387 jest również bardzo symptomatyczna w przedstawianiu historii tamtych terenów – jest to bowiem rok objęcia władzy nad Rusią Czerwoną przez królową Jadwigę, co także
mogło mieć wpływ na zaistniałą pomyłkę.
18 Elżbieta Bośniaczka prawidłowo występuje jako dobrodziejka klasztoru Franciszkanów sanockich w publikacji: Katalog Zabytków..., op. cit., s. 98. O niej i o jej matce zob. O. Balzer,
Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 366-367; W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959,
cz. 2, tab. 3 i 85; S. A. Sroka, Genealogia Andegawenów Węgierskich, Kraków 1999, s. 30.
Między małżonkami istniało pokrewieństwo IV stopnia, przez co wystarano się o dyspensę
u papieża Innocentego VI. Doskonale ich stopień pokrewieństwa ukazują przywołane wyżej
tablice zamieszczone w pracy W. Dworzaczka (Genealogia, cz. 2), zwłaszcza tablica 85.
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Po objęciu tronu Polski przez swego męża zaczęła używać tytułu królowej
Polski (choć też nie była nań koronowana), a po śmierci teściowej-regentki
(1380) i rychłym zgonie Ludwika (1382) skupiła w swych rękach pełnię
władzy. Jednak jej poczynania na gruncie polityki (to ona np. zmieniła
postanowienia co do sukcesji tronu po mężu) doprowadziły do zawirowań
nie tylko w Polsce (okres bezkrólewia 1382-1384), ale jeszcze bardziej
tragicznych w skutkach na Węgrzech (walka o władzę z królem Neapolu
Karolem III z Durazzo) i w ostatecznym efekcie do jej tragicznej śmierci
przez uduszenie, co stało się w początkach stycznia 1387 roku w zamku
Novigrod.
Pozostaje tylko odpowiedzieć na pytanie: skąd w tradycji utrwaliła
się jako dobrodziejka właśnie królowa Elżbieta Łokietkówna?
Znany był powszechnie sentyment starszej Piastówny do braci mniejszych, co potwierdzają liczne fundacje, jakie były jej udziałem19. W literaturze
zgodnie przyjmuje się, iż ta szczególna łaska wobec Franciszkanów wynikała
z nawiązanych, za przykładem matki, jeszcze w latach młodości kontaktów
z klaryskami w Nowym Sączu (ich siedziba stała się nawet rezydencją Jadwigi Łokietkowej po owdowieniu w 1333 roku)20. Spotęgowany on był faktem, iż to właśnie Elżbieta Łokietkówna utrzymywała znacznie bardziej ożywione kontakty z Władysławem Opolczykiem i to w ufundowanym przez nią
klasztorze klarysek w Starej Budzie żywot pędziły dwie Piastówny opolskie:
Kunegunda, siostra Władysława, i jego nieznana z imienia córka.
Podsumowując: pomimo zasług Elżbiety Łokietkówny dla Franciszkanów czas ostateczny, aby pamięć o zasługach dla braci mniejszych w Sanoku przywrócić właściwej osobie: królowej Węgier, Polski, Dalmacji,
żonie Ludwika Andegaweńskiego, matce naszej świętej królowej Jadwigi –
Elżbiecie Bośniaczce, która – jak autorka przypomniała wyżej – również
była Piastówną, tyle że po kądzieli.
I na koniec postulat bardziej ogólny: ze względu na narosłe i zakorzenione już nie tylko w źródłach ikonograficznych, literaturze przedmiotu, ale nawet w masowych środkach przekazu21 nieścisłe informacje,
19 Zob. na ten temat np. S. A. Sroka, Dla dobra Kościoła. Fundacje klasztorne Elżbiety
Łokietkówny, [w:] idem, Elżbieta Łokietkówna, Bydgoszcz 1999, s. 51-59.
20 Nie wiadomo, czy na jej hojność dla instytucji kościelnych nie wpłynęły również (oprócz
potrzeby serca i czysto doraźnych korzyści w rożnego rodzaju zabiegach politycznych) tragiczne wydarzenia rodzinne: Elżbieta wcześnie owdowiała i przeżyła męża o ponad 40 lat,
z pięciu jej synów pierwszy (Karol) zmarł w wieku niemowlęcym, drugi (Władysław) w wieku
5 lat, czwarty (Andrzej) został zamordowany w wieku niespełna 20 lat, a jego młodszy brat
(Andrzej) zmarł w wieku 22 lat. Jedynym który przeżył matkę (ale tylko o dwa lata) był,
urodzony jako trzeci, Ludwik.
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konieczne jest, zdaniem autorki, powtórne, zgodne ze współczesnymi instrukcjami, opublikowanie odpisów XIV-wiecznych dokumentów dotyczących najstarszych dziejów klasztoru w Sanoku i jego fundatorów22. Okrągły
jubileusz, w którym mamy zaszczyt uczestniczyć, sprzyja temu ambitnemu,
choć trudnemu zadaniu.
dr Wioletta Zawitkowska
Uniwersytet Rzeszowski

21 Zob. np. www.franciszkanie.esanok.pl/klasztor/historia lub www.franciszkanie.pl/klasztory
w Polsce/Sanok [data kwerendy: 28.11.2007 r.].
22 W związku z tym postulatem konieczne byłoby jeszcze dokonanie kwerendy w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Jak bowiem podawał już
W. Kucharski (Sanok i sanocka ziemia..., op. cit., s. 16, przyp. 2), Dokumenty, dotyczące
klasztoru oo. Franciszkanów w Sanoku dochowały się w bardzo lichej kopii w księgach grodzkich sanockich i weszły w skład Archiwum bernardyńskiego we Lwowie.... (por. F. Kiryk,
Stosunki kościelne, op. cit., s. 241, przyp. 38).
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ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec

Konwent sanocki w kontekście obecności
i działalności Franciszkanów na Rusi Czerwonej
i na historycznych kresach wschodnich Polski
Od czasów Władysława Opolczyka z misją ruską wiązano przede
wszystkim mendykantów – Dominikanów i Franciszkanów1. Dominikanie
mieli swego reprezentanta na tronie biskupim w Przemyślu, w osobie dawnego przeora sandomierskiego Mikołaja zwanego Rusinem2. Od wielu lat
natomiast gorliwą pracę misyjną na Rusi prowadzili franciszkanie Mikołaj
z Krosna, Mikołaj Melsac – misjonarz Mołdawii, oraz przejściowo Bartłomiej z Alwerni3. Mikołaj Melsac wraz z dwudziestoma pięcioma braćmi
swego zakonu na polecenie władz duchownych z 4 sierpnia 1370 roku
wyruszył na Ruś, Litwę i Mołdawię, aby wśród tamtejszych ludów utrzymać wiarę katolicką4.
Franciszkanie działali również w pobliskim Lwowie. Ich praca w tym
mieście, według tradycji, sięga XIII wieku, udokumentowana zaś – I połowy XIV wieku. Już w 1345 roku istniała we Lwowie kustodia obejmująca
klasztory minoryckie we Lwowie, Gródku, Haliczu, Kołomyi – w Kołomyi przynajmniej od II ćwierci XIV wieku aż do unii krewskiej w 1385 roku
istniał dom misyjny Franciszkanów; w 1387 roku Franciszkanie opuścili
Kołomyję w nieznanych okolicznościach5 – i Śniatyniu6, stanowiąc wikariat ruski. Wikariat podlegał bezpośrednio władzy generała zakonu7.
Pracę misyjną ułatwiał Franciszkanom status Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa wśród pogan, dzięki czemu zostali
1

W. Sarna, Biskupi przemyscy obrządku łacińskiego, cz. 1, Przemyśl 1903, s. 14.
Ibidem, s. 13.
3 Ibidem, s. 15.
4 Ibidem.
5 T. M. Trajdos, O Kołomyi dawnej, wczorajszej i dzisiejszej, Płaj, 29 (2004).
6 J. Krętosz, Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV wieku do 1772
roku, Lublin 1986, s. 305.
7 K. Kantak, Franciszkanie polscy, t. 1, Kraków 1937, s. 272.
2
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wyposażeni w szerokie uprawnienia papieskie, niekiedy szersze niż legaci papiescy8.
Franciszkanie pracujący na Rusi weszli w konflikt z biskupami lubuskimi, którzy stali na stanowisku wyłączności misji ruskiej. Jan, kapłan z diecezji
wrocławskiej, działający zapewne z inspiracji Lubusza, występował publicznie
przeciw Franciszkanom, informując lud, jakoby nie posiadali oni prawa do sprawowania sakramentów, a ci, którzy przyjęli sakramenty z rąk synów św. Franciszka, winni je na nowo przyjąć z rąk innych duchownych. Konflikt ten wielce
zaszkodził misji katolickiej na Rusi. Wielu konwertytów z prawosławia powróciło do niego, a inni potencjalni konwertyci odwrócili się od Kościoła
katolickiego i pozostali przy prawosławiu. Aby położyć kres podobnym przypadkom, Mikołaj z Krosna skierował do papieża skargę. Papież 19 listopada
1371 roku w brewe adresowanym do arcybiskupa gnieźnieńskiego oraz biskupów krakowskiego i serockiego stanowczo stwierdził, że wikariusz Franciszkanów we Lwowie oraz pozostali ojcowie mieli i mają pełne prawo szafowania
sakramentami. Kapłanowi Janowi papież zagroził, w przypadku podtrzymywania swych twierdzeń, karami kościelnymi. Prawo do udzielania sakramentów
w kraju Lwowie i w okolicy przez wikariusza Franciszkanów prowincji ruskiej
i pozostałych kapłanów należących do zakonu potwierdził Grzegorz XI w 1373
roku w brewe skierowanym do wikariusza ruskiej prowincji Franciszkanów.
Pretensje biskupa lubuskiego papież w brewe uznał za bezzasadne9.
W chwili, gdy Grzegorz XI wydał bullę Debitum pastoralis officium
z 13 lutego 1375 roku, erygującą metropolię łacińską w Haliczu wraz z podległymi jej sufraganiami w Przemyślu, Chełmie i Włodzimierzu, istniał już
konwent franciszkański w Przemyślu i być może w Sanoku10. O sprowadzeniu
do Sanoka braci mniejszych św. Franciszka powiadomił 27 lutego 1377 roku
Opolczyk arcybiskupa halickiego Macieja. Zatem samo sprowadzenie musiało
nastąpić wcześniej – być może przed bullą Grzegorza XI erygującą metropolię
halicką i jej sufraganie. Wcześniej Opolczyk nie miał kogo powiadomić, ponieważ prekonizacja Macieja, arcybiskupa halickiego, mogła nastąpić nawet
w styczniu 1376 roku – przed 26 stycznia11, prekonizacja zaś pierwszego biskupa przemyskiego Eryka miała miejsce dopiero w kwietniu 1377 roku12.
8

Ibidem.
W. Sarna, Biskupi przemyscy..., op. cit., s. 15.
10 Ibidem, s. 22.
11 K. Dola, Katalog arcybiskupów i biskupów rezydencjalnych metropolii i diecezji polskich
obrządku rzymskokatolickiego do czasów współczesnych, [w:] Historia Kościoła w Polsce,
t. 2, cz. 2, Poznań-Warszawa 1979, s. 265.
12 F. Pawłowski, Premislia sacra, sive series et gesta episcoporum r. l. Premisliensium e fontibus domesticis et extraneis conoessit, Cracoviae 1869, s. 57.
9
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Franciszkanie cieszyli się widać wielkim uznaniem i zaufaniem, skoro
arcybiskup gnieźnieński wraz z biskupami krakowskim i płockim, do których
zwrócił się Grzegorz XI, aby wskazali kandydatów na biskupstwa na Rusi,
takich, którzy byliby bogobojni, gorliwi o zbawienie dusz, w prawie Pańskiem
wyćwiczeni i znali język miejscowej ludności, albo byli zdolni do wyuczenia
się tegoż, wskazali między innymi na franciszkanina Eryka z Winsen. Jego
to Grzegorz XI 13 kwietnia 1377 roku mianował biskupem przemyskim.
Zarówno ks. Franciszek Siarczyński, jak i ks. Franciszek Pawłowski utrzymują, że Eryk był misjonarzem działającym na Rusi13.
Pierwszy biskup przemyski, franciszkanin, sprowadził swoich współbraci do Krosna i jego staraniem wzniesiono dla nich niewielki kościółek
z cegły. Dla uczczenia założyciela swojego zakonu, św. Franciszka z Asyżu,
polecił, aby w jego dniu patronalnym gwardian Franciszkanów przemyskich
celebrował mszę św. przy wielkim ołtarzu w katedrze przemyskiej, a jeden
z zakonników w kościele franciszkańskim14. Od czasów Eryka z Winsen,
niemal nieprzerwanie, praktykowany jest zwyczaj, że każdorazowy biskup
przemyski odbywa swój ingres do katedry właśnie z kościoła Franciszkanów w Przemyślu.
Zdaje się, że Franciszkanie na Rusi nie prowadzili działalności parafialnej. Nie prowadzili jej na pewno w archidiecezji lwowskiej, gdzie
w przeciwieństwie do Dominikanów nie mieli pod swoją opieką ani jednej
parafii. Obsługiwali duszpastersko tylko dwie kaplice duszpasterskie. Nie
miały one jednak praw parafialnych15.
Kres szerokiej autonomii Franciszkanów ruskich położył rok 1430,
kiedy to kasacji uległ wikariat ruski, a klasztory tutejsze włączone zostały
do prowincji polsko-czeskiej16.
W 1498 roku pięciu braci zakonu św. Franciszka złożyło ofiarę ze
swego życia na rynku przemyskim. Zostali ścięci z rozkazu prawosławnego
wojewody wołoskiego, który wraz z Tatarami i Turkami najechał na Ruś17.
Wojewoda Stefan był zdecydowanym przeciwnikiem katolików. Ich los
podzielili inni synowie św. Franciszka, bracia z Sambora18 – należący do
13

W. Sarna, Biskupi przemyscy..., op. cit., s. 23-24.
Ibidem, s. 29.
15 S. Tylus, Fundacje kościołów parafialnych w średniowiecznej archidiecezji lwowskiej,
Lublin 1999, s. 88.
16 K. Kantak, Franciszkanie polscy, op. cit., s. 275.
17 Хроник Биховця: A potom na druhoie leto y oseń prychodył Stefan, wojewoda wołoski,
a s nim basza welikij cara tureckoho na imia Malkocz z mnohimi ludmi, y wojewali zemlu
Ladckuiu, poczawszy od Kamenca do Lwowa y oleż do Tarkowa [Tarnowa], w desiaty milach
od Krakowa wernulisia, mnoho zła zemli Lackoy wczyniwszy. Podaję za: http://izbornyk.narod.ru.
18 W. Sarna, Biskupi przemyscy..., op. cit., s. 68.
14
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zakonu franciszkańskiego jako gałąź zwana Obserwantami, a w Małopolsce i na Bałkanach Bernardynami od imienia św. Bernardyna ze Sieny19.
Zreformowana po 1517 roku i na początku XVII wieku prowincja
Franciszkanów konwentualnych na ziemiach polskich była najstarsza spośród innych prowincji rodziny franciszkańskiej. Najwięcej konwentów konwentualnych było na ziemiach ruskich i litewskich. W całej Rzeczypospolitej
w 1600 roku było trzydzieści, zaś w roku pierwszego rozbioru osiemdziesiąt osiem. Na ziemiach ruskich i litewskich było po dwadzieścia siedem
konwentów, na obszarze Polski trzydzieści cztery. Konwenty ruskie i litewskie utworzyły w latach 1625-1626 prowincję ruską na bazie kustodii lwowskiej i wileńskiej. Prowincja litewska wyodrębniła się w 1686 roku. W związku z tym ukonstytuowały się nowe kustodie ruskie – zamojska i międzyrzecka
na Wołyniu, obok dotychczasowych – lwowskiej i przemyskiej20.
Ogromne straty Franciszkanie w Galicji ponieśli na skutek józefińskiej kasaty zakonów i klasztorów. Z siedemnastu konwentów franciszkańskich w Galicji pozostało tylko siedem. Z dawnej prowincji ruskiej
kasacie uległy konwenty w Stryju (1785), Krośnie (1787), Haliczu (1787),
Kosowie (1787), Korecku (1787), Jarosławiu (1789) i Przemyślu (18051814). Nadto zniesiono trzy inne klasztory galicyjskie: w Nowym Sączu
(1785), Szczebrzeszynie (1787) i Starym Sączu (1815)21. Konwent sanocki w 1779 roku liczył dziewięć osób22.
Franciszkanie sanoccy otrzymali od swego fundatora Władysława
Opolczyka jego dwór, który zamieniony został na klasztor. Fundator wzniósł
również dla nich, poza murami miasta, kościół drewniany, dedykowany
Matce Bożej. Kościół ten przetrwał przynajmniej do 1485 roku. Elżbiecie
Bośniaczce minoryci sanoccy zawdzięczają przeniesienie w obręb miasta,
co mogło nastąpić około 1387 roku. Elżbieta Bośniaczka zmarła jednakże
w styczniu 1387 roku, przed 15 stycznia, uduszona w Nowym Grodzie23,
co zdaje się na pewno przesuwać datę przeniesienia Franciszkanów w obręb murów miejskich, którego dokonała Bośniaczka, na lata wcześniejsze.
Tu Franciszkanie wznieśli swój drewniany kościół pw. Podwyższenia Krzyża
19

Pierwszy klasztor Bernardynów na ziemiach polskich powstał w Krakowie w 1454 roku.
J. Kłoczowski, Zakony męskie w Polsce w XVI-XVIII wieku, [w:] Kościół w Polsce, t. 2,
Kraków 1969, s. 539-541.
21 J. Wysocki, Kościół katolicki w zaborze austriackim w latach 1772-1815, [w:] Historia
Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 1, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań-Warszawa 1979, s. 269-270.
22 Allgemeines Verwaltungsarchiv Wien, Alter Kukltus. Bistümer in Galizien in gen. Diözesanregelung Verzeichnis jener Klöster, welche weniger als 10 Personen enthalten, und daherr
angeordnete Zusammenziehung unterliegen [1779], k. 186-189.
23 E. Rudzki, Polskie królowe, t. 1, Żony Piastów i Jagiellonów, Warszawa 1985, s. 61-62.
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Mapa polskiej, ruskiej i litewskiej prowincji franciszkańskiej w roku 1772.
Źródło: www.warszawa.ofmconv.opoka.org.pl

Świętego. Ten kościół z domurowaną później zakrystią spłonął w 1606 roku24.
Opierając się na pracy A. Gilewicza, Stanowisko i działalność gospodarcza
Władysława Opolczyka na Rusi w latach 1372-1378 z 1929 roku, Feliks Kiryk
uważa, że już w roku sprowadzenia Franciszkanów ze Lwowa do Sanoka
Opolczyk przekazał im wzniesiony wcześniej przez siebie kościół pw. Narodzenia NMP. Lokalizacja klasztoru i kościoła poza murami miejskimi narażała w tych niespokojnych czasach na niebezpieczeństwo zniszczenia lub
ograbienia obiektów i śmierci, a co najmniej poranienia zakonników. Zachodzi tu kolejna rozbieżność pomiędzy ustaleniami Stolotów a ustaleniami
Kiryka, który za Borzemskim25 i Fastnachtem26 podaje, iż przeniesienie się
24 E. Śnieżyńska-Stolot, F. Stolot, Sztuka Sanoka między Zachodem a Wschodem, [w:] Sanok.
Dzieje miasta, red. F. Kiryk, Kraków 1995, s. 934-935.
25 A. Borzemski, Archiwa w Sanoku, Jaśliskach, Króliku Wołoskim, Hłomczy, Ładzinie i Klimkówce, Sanok 1905, s. 125.
26 A. Fastnacht, Sanok. Materiały do dziejów miasta do XVII w., oprac. F. Kiryk, Brzozów
1990, s. 86.
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minorytów w obręb miasta nastąpiło przed 1384 rokiem, gdyż już wtedy królowa Elżbieta ujęła się za zakonnikami, których dotychczasowe posiadłości zamiejskie chciał zająć proboszcz sanocki, a uwzględniając moment śmierci Bośniaczki, ta data wydaje się być bardziej prawdopodobna. Bośniaczka poleciła
Franciszkanów opiece starosty ruskiego Henryka Bobuszy i rajców miejskich.
Być może miało to miejsce 3 kwietnia 1384 roku, kiedy to Maria, królowa Węgier, dokonała nadania na rzecz biskupów przemyskich na zamku
sanockim dóbr królewskich w Brzozowie, Domaradzu, Równem i na zamku
przemyskim dóbr w Radymnie27. Jest prawdopodobne, że Bośniaczka towarzyszyła wówczas córce i była z nią w Sanoku, gdyż jak podaje ks. Pawłowski,
powołując się na XV-wieczne archiwalia, Maria dokonała nadania ut parentis
sui Ludvici R[egis] H[ungariae] et P[oloniae] piam intentionem ad effectum
perducat, cum consensu genetricis suae Elisabethae, Praelatorum et Baronum
regni, has villas eccl[esi]ae cath[olicae] Prem[misliensi] donare28.
Czy długo udało się minorytom zachować zamiejskie posiadłości,
tego nie wiadomo, ponieważ kolejna informacja o nich, jaka przechowała
się w źródłach, jest o całe stulecie późniejsza. Wówczas to kościół zamiejski Narodzenia NMP był już prepozyturą szpitalną dla szpitala ubogich29.
Wprawdzie funkcjonowanie szpitala miało miejsce dopiero w 1518 roku,
ale dokument fundacyjny z 1485 roku wspominał jedynie o uposażeniu
szpitala, a nie o jego budowie, więc można przypuszczać, że szpital zamierzano zlokalizować w niegdysiejszym dworku, ofiarowanym Franciszkanom sanockim przez Opolczyka30.
Wiadomości na temat konwentu minorytów sanockich przed 1456
rokiem nie przetrwały do naszych czasów. Pod wspomnianą datą pisarz
miejski Andrzej zapisał klasztorowi 1/3 domu. 110 lat później podczas szalejącego w mieście pożaru (1566) kościół franciszkański ocalał31.
6 lutego 1612 roku klasztor franciszkański w Sanoku był miejscem
zjazdu szlachty ziemi sanockiej, która zdaje się częściej tutaj gościła. Dbała
też ona o klasztor i kościół, uchwalając na sejmikach sądowowiszeńskich na
jego rzecz pomoc materialną. Miało to miejsce między innymi w 1632 roku,
kiedy to pożar dokonał zniszczeń w mieście, nie oszczędzając klasztoru
i kościoła sanockich minorytów32. Aby zapobiec na przyszłość spaleniu,
27

F. Pawłowski, Premislia sacra..., op. cit., s. 54.
Ibidem, s. 61.
29 F. Kiryk, Stosunki kościelne, [w:] Sanok. Dzieje miasta, op. cit., s. 241.
30 Z. Budzyński, Dzieje opieki społecznej w ziemi przemyskiej i sanockiej (XV-XVIII w.),
Przemyśl-Kraków 1987, s. 35.
31 A. Fastnacht, Sanok..., op. cit., s. 86-87.
32 Ibidem, s. 87.
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drewniany kościół i klasztor zastąpiono w XVII wieku budowlami murowanymi. W XIX wieku miało miejsce dobudowanie piętra do parterowego
budynku klasztornego33.
W okresie rozbiorowym, w 1782 roku, po kolejnym pożarze miasta,
którego płomienie strawiły kościół parafialny, władze austriackie nakazały
przeniesienie parafii do kościoła Franciszkanów34. Funkcje parafialne kościół
minorytów w Sanoku pełnił do 1868 roku35.
Członkiem zakonu Franciszkanów przez około 20 lat był również
św. Jan z Dukli. Być może, że jego kontakty z Franciszkanami były wcześniejsze – należy przypuszczać, że pobierał on wykształcenie u Franciszkanów krakowskich36.
Według legend, Jan, powróciwszy do Dukli, udał się w okoliczne lasy,
by prowadzić życie pustelnika. Tymczasem w starych źródłach bernardyńskich nie znaleziono wzmianek na ten temat. Franciszkanie, którzy przybyli
na ziemie polskie w XIII wieku, mieli swe placówki również w ziemi rodzinnej św. Jana. Był to zakon prężny, zorganizowany, a zakonnicy dobrze
wykształceni. Franciszkanie prowadzili żywą działalność duszpasterską –
głosili stojące na dobrym poziomie kazania, celebrowali solenne nabożeństwa, zakładali bractwa i byli powszechnie znani oraz szanowani. To
wszystko mogło wpłynąć na decyzję przyszłego świętego, by wstąpić w ich
szeregi. Nie wiadomo, do którego z klasztorów franciszkańskich wstąpił
Jan. Przyjmuje się, że był to klasztor w mieście leżącym najbliżej Dukli,
czyli w Krośnie. Wykluczyć nie można jednak i Sanoka, też leżącego blisko
Dukli. Nie ma także wiadomości na temat życia Jana w zakonie, aż do czasu
objęcia przez niego urzędów. Najprawdopodobniej przechodził po kolei
wszystkie szczeble kariery zakonnej. W zakonie odbył więc nowicjat i studium przygotowujące do kapłaństwa. Swą postawą zwrócił na siebie uwagę
przełożonych i współbraci. Kilka razy pełnił urząd gwardiana, na pewno
w Krośnie i we Lwowie, lecz nie wiadomo, w jakich latach. Zanim objął
funkcję gwardiana, był zapewne spowiednikiem, kaznodzieją, zakrystianem
lub kantorem. Z dużym prawdopodobieństwem da się tylko określić, że
między rokiem 1443 a 1461 sprawował funkcję kustosza kustodii ruskiej.
W roku 1461 św. Jan pełnił już stanowisko niemieckiego kaznodziei w kościele szpitalnym Świętego Ducha, skupiającym mieszkańców niemieckich
Lwowa, co wymagało dobrej znajomości języka niemieckiego37.
33

Ibidem.
F. Kiryk, Stosunki kościelne, op. cit., s. 243.
35 E. Zając, Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku, Sanok 1997, s. 11.
36 J. Hertz, Ojciec Jan z Dukli, Kalwaria Zebrzydowska 1994, s. 15-16.
37 H. Wyczawski, W. Murawiec, Święty Jan z Dukli, Kalwaria Zebrzydowska 1997, s. 39-45.
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W 1460 roku do Lwowa przybyli Bernardyni, gałąź zakonu franciszkańskiego, wcielający w życie pierwotną, surową regułę św. Franciszka
z Asyżu, co bardzo spodobało się św. Janowi. Zapragnął przejść do Bernardynów. Gdy prowincjał Franciszkanów Mikołaj Stryczek przybył, prawdopodobnie około 1463 roku, do Lwowa, Jan poprosił go o pozwolenie
przejścia do Bernardynów. W obecności wielu świadków prowincjał zgody
udzielił. Gdy później Franciszkanie konwentualni zażądali powrotu cenionego zakonnika, Bernardyni odmówili „oddania” Jana38.
Jakub Strepa, herbu Strzemię, to kolejny franciszkanin, arcybiskup,
metropolita halicki, zaangażowany w chrystianizację Rusi, stanowiący chlubę zakonu. Urodzony około 1340 roku w rodzinie szlacheckiej, najprawdopodobniej w Małopolsce, już w młodości wstąpił do Franciszkanów
i przyłączył się do grona wędrownych kaznodziejów na Rusi Czerwonej,
Rusi Halicko-Włodzimierskiej. Słynął ze skromnego i świątobliwego trybu
życia. W 1391 roku mianowany został arcybiskupem metropolitą halickim.
Jako arcybiskup pozostał ubogi, skromny i zaangażowany w pracę misyjną.
Zabiegał o zgodę Stolicy Apostolskiej na przeniesienie katedry halickiej
do Lwowa i rozpoczął budowę lwowskiej katedry. Zmarł w opinii świętości
20 października 1409 roku. W 1785 roku jego relikwie przeniesiono do
katedry lwowskiej, a 11 września 1790 roku został włączony do grona błogosławionych. Po II wojnie światowej relikwie bł. Jakuba przeniesiono do
katedry tarnowskiej, a następnie do kościoła katedralnego, dzisiaj konkatedralnego w Lubaczowie. Nie ma wprawdzie dowodów na jego związki
z Sanokiem, ale nie można ich wykluczyć.
ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec
Uniwersytet Rzeszowski
Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
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A. Cyran, Święty Jan z Dukli, Krosno 2003, s. 32-33.
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mgr Bartłomiej Konieczny

Dotychczasowe wyniki prac archeologicznych
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku
Inspiracją do przeprowadzenia wstępnych badań archeologicznych
zespołu kościelno-klasztornego oo. Franciszkanów w Sanoku było poczynienie szeregu odkryć w obrębie, odnawianego w trakcie prac konserwatorskich, prezbiterium1. Decydującym okazał się moment, gdy jesienią 1997
roku zapadła decyzja o demontażu XIX-wiecznych skrzydeł bocznych ołtarza
oraz usunięciu nawarstwień przemalowań i tynków na ścianie wschodniej
za ołtarzem i części ścian bocznych. Odsłonięta kamienna ściana kryła szereg cennych informacji o dziejach świątyni.
W ramach standardowych badań architektoniczno-historycznych, jakie
prowadzi się przy obiektach poddanych konserwacji, nie ograniczono się
wyłącznie do wnętrza prezbiterium, przeprowadzono również rozpoznanie
dostępnych podziemi kościoła i klasztoru oraz ich bezpośredniego otoczenia.
Uzyskawszy akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krośnie,
wykonano w ramach prowadzonych prac przy renowacji wnętrza kościoła
szereg niewielkich sondaży w obrębie prezbiterium i jego podziemiach
(ryc. 1, 2). Wyniki tych prac przedstawione zostały specjalistom z zakresu
historii sztuki w trakcie kolejnych komisji konserwatorskich (28 sierpnia
1997 roku i 2 lutego 1998 roku), zaś miejscowej wspólnocie parafialnej
zaprezentowano je w formie popularyzatorskiej podczas uroczystej rekonsekracji ołtarza, która miała miejsce 10 maja 1998 roku.
W wyniku przeprowadzonych działań odkryte zostały elementy murów kościoła z pierwszej fazy budowlanej, w postaci fragmentów muru
warstwowego, i pozostałości konstrukcyjne w kamiennej ścianie dla osadzenia stropu drewnianego (?). Zlokalizowano również nieznane dotych1 Prac renowacyjnych w kościele oo. Franciszkanów podjęła się w latach 1997-1999 firma
AC Konserwacja Zabytków z Krakowa prowadzona przez Edwarda Kosakowskiego i Aleksandra Piotrowskiego. Autor tekstu brał w nich udział jako technik konserwator i był odpowiedzialny za przygotowanie danych do wykonania dokumentacji z prac konserwatorskich.
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czas elementy wystroju architektonicznego prezbiterium kościoła w postaci
resztek ceglanego gzymsu przykrytego obecnie murami dzisiejszych pilastrów, resztki ceglanych łuków będących pozostałościami pierwotnych glifów
okiennych, jak również wykazano fazy przebudowy krypty pod prezbiterium
i murowanej mensy ołtarzowej.
Badania w podziemiach, mające z konieczności ograniczony zakres,
pozwoliły stwierdzić nawarstwianie się murów w partii prezbiterium i zakrystii, co w połączeniu z analizą materiałów archiwalnych sugeruje istnienie pozostałości późnośredniowiecznych zabudowań konwentu franciszkańskiego. Z kolei przeprowadzone wokół zabudowań klasztoru i kościoła
badania powierzchniowe wykazały dwie strefy występowania na powierzchni zabytków ceramicznych datowanych na okres od XIV po XVIII wiek.
Wykonane w obrębie zespołu kościelno-klasztornego prace miały
miejsce dzięki inicjatywie przełożonego sanockiej wspólnoty franciszkańskiej o. Edwarda Staniukiewicza oraz dużej życzliwości wszystkich członków Domu Zakonnego2. Można pisać tutaj wręcz o pasji badawczej, jaką
miejscowi zakonnicy wykazywali od początku prac, a która narastała wraz
z czynionymi odkryciami. Należy również podkreślić bardzo życzliwe podejście oraz pomoc okazaną przez dyrekcję i pracowników Muzeum Historycznego w Sanoku3. Poczynione działania w zakresie poznania historii
zgromadzenia zakonu św. Franciszka w Sanoku spotkały się z żywym
zainteresowaniem miejscowej wspólnoty parafialnej.
Wyniki prospekcji terenowych przeprowadzonych przy budowlach kościoła i klasztoru
Śladów pierwszych drewnianych kościołów sanockiego zgromadzenia oo. Franciszkanów darmo dziś szukać w murach świątyni. Pewne
szanse na zlokalizowanie pierwotnych założeń pojawiają się jednak przy
obserwacji terenu wokół obecnych murów, chociaż miejsc dostępnych do
badań jest tutaj stosunkowo mało, a bliskość skarpy doliny Sanu i gęsta
2 Z inspiracji o. Edwarda Staniukiewicza wraz z historykiem dr. Pawłem Pencakowskim
z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie podjęliśmy próbę zebrania dotychczasowych danych o historii franciszkańskiego konwentu w Sanoku w postaci monografii. Zebrane materiały zostały przedstawione o. gwardianowi, zabrakło jednakże środków na realizację tego
zamierzenia.
3 W ramach prac konserwatorskich, a w następnym etapie archeologicznych, mogliśmy
liczyć na życzliwą konsultację ze strony Dyrektora Wiesława Banacha i Marii Zielińskiej
z Działu Archeologicznego Muzeum. W pracach konserwatorskich, a następnie w badaniach archeologicznych, brali udział pracownicy Muzeum Artur Olechniewicz i Dariusz
Szuwalski.
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zabudowa ograniczają możliwości badawcze. Trzeba jednocześnie pamiętać,
że teren za murami kościoła, zwłaszcza od strony skarpy, opada wyraźnie w kierunku południowym. Jest to zapewne w dużym stopniu związane
z powtarzającymi się od dawna w tej części miasta przypadkami osuwania
się ziemi, co potwierdzają zachowane stare fotografie. Pociągało to zawsze
konieczność przemieszczania sporych mas ziemi, a wraz z tym możliwość
wtórnej akumulacji ceramicznych materiałów zabytkowych.
W bliskim otoczeniu budynków kościoła i klasztoru można się także
liczyć ze znacznymi przemieszczeniami gruntu spowodowanymi wybiórką
ziemi dla wypełnienia pach nad sklepieniem krypty prezbiterium. Spotykane w poziomach zasypiskowych fragmenty naczyń, datowane na okres od
XIV do XVIII wieku, mogą także pochodzić ze zniszczonych poziomów
osadniczych.
W wyniku przeprowadzonego w marcu i kwietniu 1998 roku rozpoznania materiałów powierzchniowych odkryto skorupy z naczyń glinianych, tworzących niewielkie skupiska. Występowanie skorup stwierdzono
przy narożu ścian zakrystii i prezbiterium oraz przy południowym murze
kaplicy św. Franciszka. Wiek znalezisk można datować na okres od XII do
XVI stulecia4, czyli na czasy poprzedzające lokację oraz początkowy okres
funkcjonowania kościołów drewnianych. Być może jest to sygnał świadczący o istnieniu w tych miejscach warstw osadniczych.
Relikty najstarszych murów w podziemiach zakrystii
Pierwszą murowaną budowlą konwentu franciszkańskiego była zakrystia. Wiemy z zapisków generała Jana Donata a Caputo a Cupertino,
który wizytował polskie konwenty w latach 1595-1596, oraz opisu kolejnego prowincjała – Adama Goskiego, z lat 1612-16155, że w końcu XVI wieku
była to budowla już mocno nadszarpnięta zębem czasu. Murowane z kamienia ściany z ceglanym sklepieniem były zawilgocone, a podłoga zniszczona. Wejścia zabezpieczały okute blachą drzwi, zaś okna kraty. Źródła
milczą na temat istnienia podziału na kondygnacje. Zachowany opis wnętrza budowli jest świadectwem gospodarskiego oka wizytatora. Jest w nim
to, co dotyczy dobytku i sposobu jego zabezpieczenia, bez troski o cha4 Chronologię zabytków ceramicznych określił mgr Emil Zaitz z Muzeum Archeologicznego
w Krakowie. Ilość odkrytych fragmentów naczyń jest jednak niewielka, co sprawia, że należy
wstrzymać się z pewniejszym datowaniem do czasu pozyskania większych serii zabytków.
5 Paweł Pencakowski, Historia kościoła i klasztor Franciszkanów w Sanoku, [w:] 630. rocznica przybycia Franciszkanów do Sanoka, red. W. Banach, Sanok 2008 r., s. 81, 83-84, 118-119.
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rakterystykę cech architektonicznych budowli czy detali wystroju, które
jeżeli nawet były, nie stanowiły przedmiotu zainteresowania wizytatorów.
Obecny budynek zakrystii, wtopiony w otaczające ściany kościoła
i klasztoru, zapewne przebudowywany na przestrzeni dziejów, nie nosi
żadnych śladów budowli średniowiecznej. Zachowała się jednak pod jego
północną częścią, a więc od strony wejścia do kościoła, mała piwniczka,
pomieszczenie o wymiarach 2,5 x 8 metrów i wysokości 2,3 metra, zbudowana z ułamków piaskowca rzecznego, między którymi występują wstępnie
obrobione ciosy piaskowca. Przy wschodniej ścianie zachowała się resztka
(na długości kilkudziesięciu centymetrów) prawdopodobnie pierwotnego
sklepienia w kształcie prostej kolebki. Fundament ścian, wykonany z piaskowca rzecznego, posadowiono w wykopie wykonanym w zbitych warstwach gliny. Mur od lica budowany był z większych kamieni, zaś środek
wypełniał rumosz kamienny zalany zaprawą wapienną.
Z czasem w murach przebito przejście do piwnic klasztoru, powstało
nowe lub przebudowane zostało dawne okienko, wymieniono sklepienie
kamienne na ceglane.
Bardzo istotne spostrzeżenia poczyniono, badając przejście z piwnicy do krypty pod prezbiterium. Na obu ścianach przejścia widoczny jest
fragment wcześniejszego muru piwnicy, do którego w pewnym momencie
dostawiono od zachodu i równocześnie nadbudowano od góry ściany powstającego kościoła murowanego. Przy stawianiu ścian krypty pod prezbiterium wykorzystano najpewniej wcześniejszy mur. W nowo powstałym
przejściu opracowano regularne ściany, zaś stary mur w tym miejscu przekuto i niezbyt starannie zabezpieczono przed obsypywaniem rumoszu wypełniającego wnętrze. Granica styku dwóch zapraw jest bardzo wyraźna –
biegnie pionowo w górę, co może świadczyć o nienaruszonym licu zewnętrznym wcześniejszego muru, wyznaczając jednocześnie jego grubość.
Powstaje pytanie, czy w ten sposób włączono dolne części istniejącej budowli średniowiecznej do powstającego kamiennego prezbiterium,
czy też mamy do czynienia z dwoma fazami budowy podwalin w ramach
XVII-wiecznej akcji konstruowania świątyni franciszkańskiej.
Pomieszczenie pod zakrystią wyróżnia się spośród innych piwnic
kościoła i klasztoru niewielkimi rozmiarami i wręcz kruchością murów,
których miąższość jest tu dwu-, trzykrotnie mniejsza aniżeli w innych piwnicach. Wzniesiona na takich fundamentach budowla także była zapewne niezbyt okazała. Zakładając, że może to być piwniczna kondygnacja
pierwotnej zakrystii, wydaje się, że mogłoby to dobrze korespondować –
z poczynionymi przed wiekami – uwagami wizytatorów zakonnych o ciasnocie, ubóstwie i skromności pomieszczeń ówczesnej zakrystii.
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Odmienny charakter piwnicy pod zakrystią podkreśla również występowanie pod cienką warstwą ziemi i rumoszu grubego na 50-60 centymetrów
pokładu przemieszanych kości ludzkich, fragmentów stroju i drewna. Jest
więc to drugie z pomieszczeń podziemi kościoła, oprócz krypty, będące
miejscem grzebalnym.
Istnienie dolnej kondygnacji pod obecną zakrystią jest wymuszone
wyraźnym nachyleniem terenu i koniecznością wyrównania poziomu zakrystii w stosunku do wyżej zlokalizowanego prezbiterium. Różnica poziomów gruntu przy ścianach wschodniej i zachodniej prezbiterium wynosi
minimum 2 metry. Być może podobna sytuacja miała miejsce w czasie funkcjonowania drewnianej świątyni i przylegającej do niej murowanej zakrystii.
Odkrycia archeologiczne w murach XVII-wiecznej świątyni
Budowa murowanego prezbiterium kościoła miała charakter wieloetapowy6. Konstrukcja powstająca zapewne przez kilka dziesięcioleci
XVII wieku zawarła się w granicach niewielkiego prostokąta. Kościół jest
orientowany, choć ze sporym odchyleniem na osi wschód-zachód, spowodowanym zapewne dostosowaniem planów kościoła do ówczesnego układu
urbanistycznego. Ściany stawiano z kamienia rzecznego wstępnie tylko sortowanego i dopasowanego. Sporadycznie występują też pojedyncze bloki
piaskowca z powierzchnią częściowo obrobioną kamieniarsko. Jako uszczelnienie między blokami piaskowca użyto niewielkiego dodatku tłuczonej cegły, między innymi palcówki. Mury osiągnęły dużą miąższość,
dochodzącą do 150 centymetrów. Stopę fundamentu kładziono bez szalunku, dostawiając duże licowe kamienie do brzegów wykopów, środek zaś
wypełniając mniejszymi i zalewając zaprawą wapienno-piaskową. Pod prezbiterium powstała szeroka, sklepiona krypta, z której zachowały się resztki
dolnych partii kamiennych kolebek. Poziom posadzki świątyni znajdował
się co najmniej 50 centymetrów poniżej, na co wskazuje obecność wyprawy tynkarskiej na ścianie za ołtarzem, odkrywanej na tej głębokości pod
kamienną posadzką za skrzynią ołtarza.
Wnętrze prezbiterium początkowo różniło się od tego, co widzimy
obecnie. Ściany były surowe, proste, niczym nie urozmaicone, jeśli nie liczyć niewielkiej wnęki w ścianie południowej o niesprecyzowanej do końca
chronologii.
6 Pełna dokumentacja dotycząca stratygrafii faz budowy i nawarstwień w prezbiterium
kościoła została zawarta w dokumentacji konserwatorskiej wykonywanej przez firmę AC
Konserwacja Zabytków z Krakowa.
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Trudność w interpretacji sprawia obecność łuku w kamiennej ścianie za ołtarzem. Znajduje się on nad położonym poniżej okienkiem krypty,
mógłby więc pełnić funkcję odciążającą, jednak kamienie, stanowiące wymurowanie ściany pod łukiem, kładzione są z mniejszą starannością niż
na otaczającej ścianie, zaś w zaprawie między kamieniami występują puste
kawerny, powstające zazwyczaj podczas niezbyt starannego wtórnego zamurowywania wnęki. Zdaje się, że mury kończyły się na wysokości 4-5
metrów od poziomu posadzki słabo profilowanym, ceglanym gzymsem.
Jego pozostałości w postaci trzech rzędów cegieł posłużyły w późniejszym
czasie do uformowania kapiteli dzisiejszych pilastrów lub zostały skute do
lica muru, jak miało to miejsce na ścianie wschodniej. Brak było zapewne
także sklepień. Z tym ostatnim koresponduje być może fakt odkrycia dużych fragmentów poziomej, regularnie uformowanej w kamiennej ścianie
bruzdy, biegnącej na wysokości dzisiejszych złoconych wałków na pilastrach. Bruzda obiegała zapewne dookoła ściany prezbiterium. Być może
stanowiła jakąś podporę dla drewnianego stropu.
Na uwagę zasługuje także fakt odkrycia w dolnej części ściany południowej prezbiterium, fragmentu muru z wyraźnym warstwowaniem
kamieni co 60 centymetrów. Na ścianie krypty, poniżej tego miejsca, kamienie tworzące lico były sortowane i starannie układane. Według opinii
prof. Zbigniewa Pianowskiego możemy mieć tutaj do czynienia z faktem
przetrwania pewnych tradycji budownictwa średniowiecznego. Jest to zapewne odzwierciedleniem szerszego zjawiska odradzania się cechowego budownictwa „gotyckiego” na terenie Małopolski po kończącym się
okresie reformacji.
W miarę upływu czasu wystrój wnętrza prezbiterium kościoła ulegał
zmianom. Mury podwyższono, podwajając ich wysokość. Podstawowym
materiałem pozostał piaskowiec rzeczny, uzupełniony jednak większą ilością cegły. Na ścianie wschodniej, mającej teraz charakter szczytowej,
zmniejszono znacznie grubość w partii nadbudowanej. Jak wyżej wspomniano, skuto ceglany gzyms i zamurowano poziomą bruzdę w kamiennej
ścianie. Całość ścian pokryła gruba (do 3 cm grubości) warstwa dobrze
opracowanego tynku wapiennego w kolorze kremowo-różowym. Miejscami,
dla usunięcia większych nierówności w ścianie, stosowano dwie warstwy
tego samego tynku.
Dochodzi też do przebudowy lub naprawy ceglanego sklepienia krypty pod prezbiterium. Zostaje ono nieznacznie podniesione, tak że łuk kolebki przykrywa wcześniejszą wyprawę tynkową na ścianie wschodniej na
wysokość około 50 centymetrów. Równocześnie musiały powstawać pilastry oparte na masywnych stopach kamienno-ceglanych, bowiem poziomy
58

zasypiskowe nad pachami sklepienia krypty równo i bez zaburzeń układają
się przy nich. Same zasypiska mają charakter równych poziomów ciemnej
ziemi wybieranej z otoczenia kościoła, przedzielonych warstwami rumoszu
ceglanego.
Wykonane badania paleobotaniczne7 na zawartość szczątków organicznych wykazały obecność szczątków roślinnych, charakterystycznych
dla środowiska związanego z gospodarką człowieka. Regularne poziomy
rumoszu są zapewne wyrazem chęci wychwytywania nadmiaru wilgoci
w partiach muru pod posadzką. W warstwach czarnej ziemi odkryto skorupy z naczyń glinianych datowanych na okres od średniowiecza po wiek
XVIII oraz monetę z czasów panowania króla Jana Kazimierza, popularną
boratynkę, datowaną na rok 1666. Brak materiału późniejszego niż wiek
XVIII wyznacza natomiast górną granicę chronologii pojawienia się w prezbiterium kamiennej posadzki z nieregularnych płyt piaskowca, na którym
ustawiono nowy drewniany ołtarz, zbliżony do tego, jaki widać po pracach
konserwatorskich. Nie był on zapewne jednak pierwszym ołtarzem w liczącym już wtedy co najmniej pół wieku kościele. Kamienno-ceglana mensa,
posadowiona na sklepieniu krypty, kryjąca się pod drewnianym antepedium,
nosi bowiem ślady wcześniejszego przemurowania.
Franciszkańska nekropolia
Miejsca ostatniego spoczynku członków franciszkańskiej wspólnoty
zakonnej w Sanoku sprzed wieków są dziś słabo rozpoznane8. Można sądzić, że kościoły drewniane, zarówno ten położony za murami miasta, jak
i powstały w końcu XIV wieku, miały cmentarze przykościelne, po których
dzisiaj nie pozostało śladu.
Kościół murowany, powstający na przestrzeni XVII wieku, miał
zapewne za zadanie również „dać schronienie” doczesnym szczątkom braci zakonnej, a być może także znaczniejszym osobom spośród wspólnoty
parafialnej. Temu celowi mogła służyć krypta pod prezbiterium. Budowa jej
związana jest z powstaniem kamiennego kościoła w I połowie XVII wieku.
Dolne części łuków kolebek noszą ślady przebudowy. Linie kolebek są
wyraźnie zaburzone, w dolnych partiach dominuje kamień, w przebudowanych częściach występuje prawie wyłącznie cegła. Czy między tymi
7 Badania paleobotaniczne wykonała doc. dr hab. Maria Lityńska-Zając z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie.
8 Niewielkie badania archeologiczne przeprowadziła w kościele Renata Rogozińska w 1958
roku. Z lat 70. ubiegłego wieku pochodzą również informacje o przypadkowych odkryciach
pochówków szkieletowych na wewnętrznym dziedzińcu przy kaplicy św. Franciszka.
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dwoma fazami budowy nastąpiła wyraźna cezura czasowa i czy miało to
jakikolwiek wpływ na praktyki pogrzebowe, niepodobna dzisiaj powiedzieć. W niewielkim sondażu, wykonanym przy wyjściu z krypty, widać,
jak warstwa rumoszu ceglanego układa się bez zaburzeń na calcowej glinie
przy stopie fundamentowej kolebki. Powyżej zalega warstwa zielonkawoszarej glinki, i dopiero na niej rozpoczyna się poziom brunatnej ziemi,
miąższości około 30 centymetrów, przemieszanej z dużą ilością fragmentów
kości ludzkich, resztek strojów, drewna (trumien?). Występowanie warstwy
rumoszu ceglanego w najniższym poziomie użytkowym krypty, jak i brak
większej ilości kamieni, ułamków cegieł i zaprawy, może wskazywać na
użytkowanie krypty jako miejsca pochówku dopiero po przebudowie sklepienia.
Czas rozpoczęcia użytkowania krypty jako miejsca grzebalnego musiał być bliski momentowi zakończenia budowy prezbiterium. Wskazywać
na to mogą znaleziska monet – boratynek odkrytych zarówno w warstwie
zawierającej szczątki ludzkie w krypcie, jak i w poziomach zasypiskowych
nad ceglanym sklepieniem krypty. Mało prawdopodobne, aby te niewiele
warte monety długo były w obiegu, czas więc ich akumulacji należy wiązać
z II połową XVII wieku9.
Krypta miała zapewne pierwotne wejście tylko od strony klasztoru
i służyła prawdopodobnie jako miejsce spoczynku zakonników. Później
w ścianie zamykającej kryptę od zachodu (przebudowanej po wykonaniu
ceglanego sklepienia?) wykonano zejście z kamiennymi schodami, zamurowane obecnie i zakryte posadzką.
W krypcie widoczne są ślady akcji porządkowania i przenoszenia
szczątków na cmentarze w XVIII wieku. Nie miała ona jednak charakteru
kompleksowego i do dziś we wnętrzu pozostały rozrzucone kości, resztki
drewna, fragmenty strojów (miedziane, niewielkie guzki lub guziki, strzępy
materiałów).
Krypta pod prezbiterium nie jest jedynym miejscem z występującymi resztkami pochówków. Podobny poziom zalegania brunatnej ziemi, przemieszanej z kośćmi i resztkami strojów, daje się zauważyć pod poziomem
użytkowym północnej piwnicy pod zakrystią. Jest on tutaj nawet większej
miąższości, co stwierdzono w sondażu zlokalizowanym na prawo od wejścia, gdzie osiągał 50-60 centymetrów.
Szansa na wyjaśnienie problemu miejsc grzebania zmarłych w obrębie
kościoła pojawiła się w końcu 1998 roku, kiedy to przystąpiono do organi9 Miedziane szelągi o wartości 1/3 grosza bite były masowo w Rzeczpospolitej w latach
1659-1666 przez T. L. Boratiniego.
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zacji prac zmierzających do przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich
w południowej kaplicy pw. św. Franciszka. Dzięki zdecydowanej postawie
o. Edwarda Staniukiewicza termin, kiedy miały stanąć rusztowania w kaplicy, przesunięto na połowę lutego 1999 roku. Zakres renowacji wnętrza
obejmował również wymianę posadzki, co pozwoliło na wykonanie dużych sondaży, obejmujących około 30 metrów kwadratowych w północnej
i wschodniej partii kaplicy.
Pod starą posadzką występowały warstwy rumoszu ceglanego, otoczaków, żwirów i ziemi mające miąższość od kilkudziesięciu do 150 centymetrów i ewidentnie charakter warstw niwelacyjnych. W wyniku prac
archeologicznych odkryto szereg pochówków szkieletowych10, które występują w różnych poziomach chronologicznych. Do najstarszych należy pięć
grobów (nr 3, 6-9), rozlokowanych w szeregu, odkrytych w zachodniej części
kaplicy (ryc. 4). Zmarli pochowani zostali w trumnach drewnianych (bez
pokryw?) lub w całunach (?) wprost w jamie. Trumny pozbawione były zapewne wieka, zbijane masywnymi, kutymi gwoździami żelaznymi. Zmarłe
osoby chowano w pozycji wyprostowanej, na wznak, z głową zwróconą
w kierunku północno-zachodnim. W jednym przypadku (grób nr 9) ręce
zmarłego skrzyżowane były na piersi. Groby odkryto na podobnej głębokości – około 130 centymetrów od poziomu posadzki. Wyposażenie stanowiły jedynie trzy srebrne monety odkryte na kościach szczęki szkieletu
oznaczonego numerem 3. Partie stropowe jam grobowych zostały zupełnie
zniszczone późniejszymi wkopami. W przypadku grobu numer 3 szkielet
zachował się tuż pod kamienną ławą fundamentową nawy dzisiejszego
kościoła.
Późniejszym chronologicznie jest pochówek oznaczony numerem 12,
którego jama zniszczyła częściowo pochówki numer 6-8. W grobie tym
zmarły ułożony był na wznak, z głową skierowaną na północ. Wyposażeniem były boratynki włożone zmarłemu do ust (trzy egzemplarze) i po
dwie monety do każdej dłoni.
Kolejny poziom stratygraficzny reprezentują dwa pochówki dziecięce. W grobie numer 1 odkryto szczątki niemowlęcia w wieku okołoporodowym, pochowane na rozległym bruku z płyt piaskowca rzecznego,
z masywną obstawą z otoczaków, zachowaną na wysokości około 100 centymetrów. Ten pochówek poza kilkoma brązowymi szpilkami również nie
zawierał wyposażenia (ryc. 3, 5).
W grobie numer 2 wystąpił szkielet, którego wiek określono jako
infans 1 (6 lat), złożony do drewnianej skrzyni bez wyposażenia.
10

Badania antropologiczne z grobów 1-4 przeprowadziła mgr Agnieszka Przychodni.
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Przy południowej ścianie kaplicy natrafiono w wykopie na fragment
muru kamiennego wykonanego z piaskowca rzecznego, wstępnie sortowanego, nie noszącego śladów obróbki (ryc. 6). Kamienie kładzione na
zaprawie wskazują, że była to ściana z równym licem i regularnie uformowanym narożnikiem, bez śladów tynkowania. W murze nie stwierdzono
domieszki cegieł, jak to obserwujemy w pozostałych ścianach prezbiterium,
co świadczyć może o innej akcji budowlanej. W trakcie prac odsłonięto ścianę kamienną na wysokość około 180 centymetrów, nie rejestrując żadnych
zmian w sposobie opracowania powierzchni. Mur ten był zapewne wyżej
zachowany w chwili stawiania ściany kaplicy od strony zakrystii, widać
bowiem, że został on do pewnej części rozebrany i posłużył jako podstawa
do wymurowania mniej masywnego muru obecnej zakrystii. Na narożu tego
muru oparto późniejszy łuk odciążający piwnicę pod obecnym Ogrójcem.
Odkryty mur kamienny, który ze względu na źródłowe informacje
o średniowiecznej, murowanej zakrystii nazwano roboczo murem zakrystii,
wydaje się być elementem architektonicznym nie związanym z budową
obecnego kościoła. Eksplorowane warstwy przy murze dawały w miarę
postępu prac na coraz to niższych głębokościach materiał ceramiczny
jednorodny, datowany na II połowę XII i XIII wieku. Warto jednocześnie
zauważyć, że zarówno mur kamienny, jak i pochówki szkieletowe nakrywa duża warstwa poziomów wyrównawczych. Efektem eksploracji tych
nawarstwień jest duża seria zabytków ceramicznych, szczątków kostnych
oraz bogata, bo licząca sześćdziesiąt egzemplarzy, seria monet. Najstarszym
okazem jest denar z lat 1384-1386, górną granicę wyznacza horyzont szelągów Jana Kazimierza, popularnych boratynek. Na uwagę zasługuje fakt
odkrycia szeregu fałszywych szelągów litewskich pochodzących z nieokreślonej mennicy11. Można podejrzewać, że duża ilość odkrytych monet
pochodzi z ciągłego przekopywania starszych grobów.
Odkryte groby szkieletowe świadczą zapewne o założeniu w tym
miejscu cmentarza związanego z funkcjonowaniem kościoła. Wiadomo,
że istniała w tym miejscu drewniana świątynia franciszkańska wraz z murowaną zakrystią, znana z wizytacji prowincjałów franciszkańskich z końca
XVI i początków XVII wieku. Opisują one murowaną budowlę zakrystii,
która przetrwała najazd tatarski w 1604 roku. Być może pozostałością po
tej zakrystii jest odkryty kamienny mur, który w części wykorzystano do
budowy murów barokowego kościoła. Odsłonięta w trakcie badań ława
fundamentowa ściany południowej nawy naruszała jamy grobowe wcześ11 Analizę numizmatyczną odkrytych monet przeprowadziła mgr Bożena Reyman-Walczak,
a konserwację dr Elżbieta Nosek z Muzeum Archeologicznego w Krakowie.
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niejszego cmentarza. Zasięg cmentarza wyznaczą zapewne w przyszłości
odkrycia kolejnych grobów w obrębie samego kościoła i w jego otoczeniu.
Przed pożegnaniem z Sanokiem członkowie grupy badawczej mieli
do spełnienia jeszcze jedną powinność. Podzielił ich stanowisko o. gwardian
Edward Staniukiewicz. Modlili się za dusze zmarłych, których doczesne
szczątki „niepokoili” badaniami. Wieczór ten pozostał na długo w pamięci autora, podobnie jak pobyt w gościnnych murach kościoła i klasztoru
w Sanoku. Gościnność sióstr i ojców Franciszkanów oraz życzliwe zainteresowanie mieszkańców miasta pomagały w pracy, której efekty starał
się krótko opisać.
mgr Bartłomiej Konieczny
Kraków
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dr Paweł Pencakowski

Historia kościoła i klasztoru Franciszkanów w Sanoku1

Wprowadzenie
Klasztor franciszkański pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Sanoku
nie posiada jak dotąd monografii historycznej i artystycznej. Rozmaite
materiały i opinie, dotyczące związanych z nim kwestii z zakresu historii
i historii sztuki, opublikowane zostały jednak w opracowaniach o charakterze starożytniczym oraz w studiach i artykułach naukowych. Spotykamy
je w tekstach historyków zakonu św. Franciszka2, badaczy dziejów Kościoła
w Polsce3 oraz historii kultury materialnej4. Stosowne hasło opublikowane zostało w Katalogu Zabytków5, kilka skromnych akapitów poświęcono
1 Opracowanie to, pomyślane jako popularnonaukowe, zostało przygotowane w roku 1998,
a powstało jako pokłosie badań historycznych i historyczno-artystycznych związanych z pracami realizowanymi w kościele sanockich Franciszkanów przez krakowską firmę AC Konserwacja Zabytków pp. prof. Edwarda Kosakowskiego i mgr. Aleksandra Piotrowskiego. Badania zostały, o tyle, o ile to było możliwe, rozszerzone w celu skompletowania materiału
do niniejszego studium, powstającego z inicjatywy ks. gwardiana w roku 1998. W rozdziale
dotyczącym XVII-wiecznego kościoła murowanego i ewentualnych pozostałości starszej odeń
murowanej zakrystii XVI-wiecznej (?) autor korzystał z wyników badań archeologicznych
przeprowadzonych przez mgr. Bartłomieja Koniecznego. Ponieważ przewidywana publikacja
okazała się wówczas nierealna, tekst niniejszy pozostawał przez całą dekadę nie wykorzystany.
W związku z nagłą (i niespodziewaną) propozycją jego wydania autor przekazuje go do
druku bez zmian i uzupełnień, wyjąwszy niniejsze wyjaśnienie oraz akapity końcowe.
2 K. Kantak, Franciszkanie polscy, t. 1 i 2, Kraków 1937; J. Kłoczowski, Zakony diecezji
przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV-XVIII wieku, Nasza Przeszłość, nr 43, 1975.
3 W. Abraham, Powstanie organizacji Kościoła Łacińskiego na Rusi, Lwów 1904; T. M. Trajdos, Kościół katolicki na Ziemiach Ruskich Korony i Litwie za panowania Władysława II
Jagiełły, Wrocław 1983.
4 M. Horn, Ruch budowlany w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1550-1650 na tle
przesłanek urbanizacyjnych, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Studia i Monografie, nr 23, 1968.
5 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 1, z. 2, woj. krośnieńskie; Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne
i okolice, red. E. Śnieżyńska-Stolotowa i F. Stolot, Warszawa 1982, s. 98-102 (dalej KZSP).
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klasztorowi i jego zabytkom w wydanej ostatnio monografii Sanoka6. Wszystko to, co w pracach tych zawarto, nie wystarcza dla wyrobienia sobie klarownej opinii o dziejach klasztoru, o jego architekturze, zabytkach sztuki
i pamiątkach historycznych.
Dla badaczy przeszłości tego rodzaju instytucji, jak liczący ponad
sześć wieków klasztor franciszkański, znaczenie poznawcze mają zarówno
materiały historyczne, jak i zachowany zabytek oraz wszystko to, co można
o nim powiedzieć na podstawie badań terenowych. Te zasadnicze źródła
dostarczają nam informacji, które należy krytycznie analizować, konfrontować wzajemnie oraz prezentować na szerokim tle porównawczym.
Punktem wyjścia pozostają materiały o charakterze historycznym.
W okresie ostatniego stulecia opublikowane zostały bezcenne teksty źródłowe, szczególnie z okresu średniowiecza7 oraz z wieków XVI i XVII8. Inne
materiały typu archiwalnego zachowały się w oryginale bądź w odpisach
zarówno w archiwum klasztornym, jak i w archiwum Prowincji Polskiej
oo. Franciszkanów w Krakowie9. Cenne są XVIII-wieczne księgi perceptów
i ekspensów konwentu – zachowane niestety fragmentarycznie10. Dzieje budowy i wyposażenia klasztoru sanockiego oraz sprawy żyjących w nim
w XIX i początkach XX wieku ludzi ilustrują też pojedyncze dokumenty
oraz projekty, rysunki i stare fotografie zebrane w archiwum klasztornym,
obrazy w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku, wreszcie garść materiałów w tzw. Tekach Schnajdra w Archiwum Państwowym w Krakowie.
Nieoszacowaną wartość mają, powstałe w końcu XIX i w pierwszych
dekadach XX wieku, wypisy źródłowe, inwentarze, komentarze i pamiętniki
o. Alojzego Karwackiego – gwardiana sanockiego, a później krakowskiego
i wreszcie zwierzchnika Prowincji Polskiej OFM, niestrudzonego badacza
i sumiennego kronikarza dziejów swego zgromadzenia11. Mamy też odrębną
kronikę klasztoru sanockiego, prowadzoną przez kolejnych gwardianów,
6

Sanok. Dzieje miasta, red. F. Kiryk, Kraków 1995, passim.
W. Abraham, op. cit., s. 380 i n., aneks nr 13.
8 Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczpospolitej Polskiej z Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie [różne tomy], wydane we Lwowie w końcu XIX wieku (dalej AGZ).
9 J. D. Caputo a Copertino, A. Goski, A. Cervino, Quattuor visitationis (...), zniszczony rkps
i odpis w maszynopisie z roku 1953 (w wyborze br. Cyryla Guryna) w Archiwum Prowincji
Polskiej OFM w Krakowie.
10 Regesta Acceptarum et Expensarum sub felicissimo regimine (...) Patris Magistra Barnabae
Kędzierski, rkps 1776-1786, w Archiwum Klasztoru OO. Franciszkanów w Sanoku.
11 A. Karwacki, Materiały do historii zakonu Franciszkanów w Polsce, Akta OO. Franciszkanów w Sanoku, uporządkował i streścił o. Alojzy Karwacki, franciszkanin (...), rkps w Archiwum Prowincji Polskiej Franciszkanów, s. 1-132, sygn. E-I-26; idem, Pamiętniki, Kraków
1914-1915, rkps w Archiwum Franciszkańskim w Krakowie.
7
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od połowy XIX wieku do roku 193512. Informacje o charakterze przyczynków spotykamy w innych materiałach, np. w Słowniku Geograficznym,
herbarzach, pamiętnikach etc. Niestety, pewna część źródeł, o których
wspominali rozmaici autorzy, nie zachowała się do dziś lub jest czasowo
niedostępna.
Odrębną kategorię przekazów źródłowych stanowią relacje ustne osób
związanych z klasztorem sanockim i z miastem. Są one cenne, szczególnie
w odniesieniu do najnowszych dziejów zgromadzenia i jego zabytków.
Materiały pisane i przekazy ustne odnoszą się do ludzi, instytucji,
budowli, wyposażenia. Zasadniczym źródłem jest sam zespół klasztorny,
główny przedmiot niniejszego studium. Składa się nań wielokrotnie przerabiany nowożytny kościół z wyposażeniem, powstającym od XVII po XX
wiek, oraz konwent budowany przez kilka wieków. Zainteresowanie badacza
budzą malowidła ścienne, ołtarze, konfesjonały, ławki, epitafia, naczynia
i szaty liturgiczne, obrazy, rzeźby, meble, instrumenty muzyczne, książki
i rękopisy.
Zakon braci mniejszych
1. Założenie zakonu św. Franciszka i jego zadania
Zakon Franciszkanów powstał w wyniku realizacji przyrzeczenia danego w roku 1209 św. Franciszkowi z Asyżu przez Papieża Innocentego III
i zatwierdzonego przez Sobór Luterański IV w roku 121513. Podobnie jak
współczesny mu zakon Dominikanów został włączony do wielkiego ruchu
reformy Kościoła łacińskiego, zapoczątkowanego jeszcze przez papieża
Grzegorza VII i zwanego reformą gregoriańską. Reforma owa zachęcała
wiernych do życia we wspólnotach o charakterze religijnym. Masy ludzkie,
poruszane szybkim rytmem zmian w społeczeństwie, ożywione zapałem
krzyżowców, pielgrzymujące od krańca do krańca Europy, poszukiwały
swego miejsca w ramach Kościoła katolickiego.
Problem udziału świeckich w życiu religijnym oraz kwestia nowej
ewangelizacji narastały właściwie przez cały wiek XII. W tym samym czasie powstała też instytucja szkoły publicznej i cała kultura szkoły otwartej,
wyrażająca przekonanie o istnieniu pozytywnych cech intelektu ludzkiego.
Jednocześnie w filozofii scholastycznej, rozprzestrzeniającej się wówczas
w Europie, utrwaliła się myśl, że celem działalności ludzkiej jest konty12 [Dz. zbiorowe], Kronika od roku 1854 do 1935, rkps w Archiwum Klasztoru OO. Franciszkanów w Sanoku.
13 Niniejsze uwagi oparte są o J. Kłoczowski, Franciszek z Asyżu w Kościele i społeczeństwie
swoich czasów, Ateneum Kapłańskie, nr 408, 1977.

67

nuowanie boskiego dzieła stworzenia – tu, na ziemi. Z życiem religijnym
przełomu XII i XIII wieku łączy się kolejna zmiana: pojawia się osobista
odpowiedzialność za grzech, związana z indywidualną spowiedzią i z osobistą (zróżnicowaną m.in. ze względu na okoliczności winy) pokutą, która
zastępuje wcześniejsze, automatycznie stosowane kary pokutne.
Ileż potrzeb duszpasterskich rodziła ta nowa jakościowo sytuacja,
szczególnie w skupiskach ludzkich, jakimi były zachodnioeuropejskie miasta, jak też stosunkowo młode cywilizacyjnie obszary Europy Środkowej.
Nie był im w stanie sprostać kler diecezjalny, najczęściej słabo wykształcony i stojący na uboczu reformy. Szerokie pole otwierało się przed tymi,
którzy za Pismem świętym powtarzali nationes sanabiles: narody (i ludzie)
mogą się poprawiać, doskonalić. A w czasach tych relacje Kościół – społeczeństwo wymagały gruntownej poprawy.
Na przełomie XII i XIII wieku sytuacja zachodniego chrześcijaństwa
była dramatyczna. Nie rozwiązany pozostawał bowiem podstawowy dylemat – było ono zarazem religią elit, jak i mas wiernych. Kościół, po
uwolnieniu się spod uciążliwej kurateli władzy świeckiej, uzyskał wybitne
miejsce w społeczeństwie. Rosło jego bogactwo kulturowe i materialne,
co pozostawało w dysharmonii z ubogą świadomością religijną i okrutnym
losem szerokich warstw wiernych. Na tym tle rodziła się kontestacja oraz
niebezpieczne ruchy kacerskie (katarów, albigensów, waldensów i in.). Kościołowi, klerowi świeckiemu, hierarchii, zamożnym zakonom starych reguł
monastycznych groziła izolacja i ruina. Z drugiej jednak strony otwierały się
przed Kościołem szerokie perspektywy pogłębionej ewangelizacji w starych
i nowych krajach kultury łacińskiej, jak też akcji misyjnej na Wschodzie, pośród pogańskich Bałtów oraz schizmatyckich Rusinów i dalej, na niezmierzonych obszarach Azji. Można stwierdzić, że schyłek XII i początek XIII wieku
były czasem przełomu, czasem wymagającym ludzi niezwykłej miary.
Na zarysowanym pokrótce tle historycznym dobrze widać, jakie
znaczenie dla chrześcijaństwa oraz całej cywilizacji zachodniej miało pojawienie się na arenie dziejów dwóch charyzmatycznych osobowości:
św. Franciszka z Asyżu i św. Dominika de Guzman (założyciela zakonu
kaznodziejskiego – Dominikanów).
Św. Franciszek realizował w swym życiu próbę pogodzenia „chrześcijaństwa elity” z chrześcijaństwem szerokich mas wiernych. Jego metodą
było radosne praktykowanie ubóstwa i pokory14. „Biedaczyna z Asyżu”
14 Istotną różnicą między oboma zgromadzeniami zakonnymi było to, że Dominikanie stanowili wyraz reformowania kleru (a więc elity), Franciszkanie zaś wyszli z najszerszych
warstw ludności miast.

68

zrozumiał, że dotychczasowy wzór życia klasztornego nie wystarczał wobec
wielkiego skupiska miejskiego, wobec ludzi skonfliktowanych, chorych,
ubogich, „samotnych w tłumie”, a także obojętnych lub wrogich wobec
Kościoła (np. katarów). Z ich problemami nie radził sobie skostniały i zasiedziały kler diecezjalny. Daleko od nich były kurie biskupie, nie mówiąc
już o klasztorach dawnego typu, stanowiących wielkie, izolowane dominia
typu feudalnego.
Papiestwo potrafiło docenić ten niewyobrażalny potencjał duchowy,
intelektualny i kulturotwórczy, zaakceptowało nowe formy działalności duszpasterskiej i wykorzystało wspólnotę minorycką dla wzmocnienia i odnowy oblicza Kościoła. Z tego też względu zakon św. Franciszka przekształcił
się, ewoluując szybko z braterskiej wspólnoty ubogich wędrownych mnichów, w ordo clericalis, utrzymujących się z jałmużny księży-zakonników.
Była to prężna, elastyczna w działaniu instytucja o scentralizowanej strukturze i dużej ruchliwości. Opierała się ona odtąd na silnych związkach z kurią rzymską oraz monarchiami narodowymi w różnych krajach.
Franciszkanie różnili się od starszych formacji mniszych między innymi tym, że zakon stanowił jedną całość, nie zaś sumę niezależnych od
jakiejkolwiek władzy zwierzchniej klasztorów. Dzielił się on pod względem terytorialnym i hierarchicznym na złożone z kilku do kilkudziesięciu
klasztorów prowincje, składające się z paru kustodii. Na każdym szczeblu
główną rolę odgrywał kolektyw obradujący, zarządzający i sądzący. Były to
kapituły klasztorne, prowincjalne i kapituła generalna z siedzibą w Rzymie.
W trybie demokratycznym wybierały one przełożonego, urzędującego przez
określoną ilość czasu. Kapituła generalna była też władzą ustawodawczą
w skali zakonu.
Ubóstwo indywidualne i zbiorowe stało się – zgodnie z regułą spisaną przez św. Franciszka – samoistnym celem, a jednocześnie sposobem
doskonalenia się i modelem egzystencji. Nie było to jednak życie eremickie, ale życie pośród ludzi: na podobieństwo pierwotnej gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, na podobieństwo Chrystusa, którego znaki nosił
św. Franciszek na swym ciele. Tak oto w średniowiecznej Europie powstała zupełnie nowa idea życia monastycznego. Objawiła się ona również w kwestiach związanych z budownictwem, dekoracją i wyposażeniem
klasztorów.
W średniowieczu wszystkie budowle minoryckie stanowiły de nomine
własność papiestwa: bracia byli jedynie ich użytkownikami. Konstytucje
i dekrety przyjmowane przez kapituły generalne o budownictwie mówią
niewiele, zalecając skromność (istniały zakazy budowy sklepień z wyjątkiem tych w prezbiterium oraz wież) i stosowanie się do miejscowych
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obyczajów. W istocie średniowieczne budownictwo minoryckie jest nader
zróżnicowane. Obok skromnych kościołów i założeń powstają z woli fundatorów i dzięki różnym dyspensom także okazałe (szczególnie w Italii:
w Asyżu, Florencji, Padwie czy Wenecji). Stopniowo traciły moc zakazy
i ograniczenia. W późnym średniowieczu (II połowa XV i początek XVI
wieku) Franciszkanie Obserwanci, zwani Bernardynami, podjęli próbę powrotu do pierwotnego ubóstwa w programach budowlanych i dekoracji.
Dynamizm fundacyjny i budowlany przywróciła klasztorom postępująca kontrreformacja. W epoce potrydenckiej, szczególnie w I połowie
XVII wieku, obserwujemy wzmożony ruch budowlany we wszystkich odłamach zakonu św. Franciszka. Widoczny jest nawrót do skromności i ubóstwa w architekturze minoryckiej oraz powszechna dążność do unifikacji
programów i form architektonicznych, modyfikowana nieznacznie przez
zmieniające się upodobania estetyczne, różnego rodzaju style i mody. Obiektywnie rzecz ujmując, architektura franciszkańska ery nowożytnej nie ma
tego znaczenia historycznego, co budownictwo wieków XIII i XIV. Opinia
ta dotyczy również ziem polskich.
2. Klasztory franciszkańskie w Polsce średniowiecznej15
Gwałtowny rozwój sieci organizacyjnej zakonu w II ćwierci XIII wieku
sprawił, że w sposób wręcz lawinowy rosła ilość braci, klasztorów, placówek misyjnych. Zapał i żarliwość tych apostołów Dobrej Nowiny oraz
ich ruchliwość sprawiły, że minoryci wcześnie pojawili się w Polsce. Ich
pierwsze klasztory na ziemiach piastowskich zakładała najstarsza generacja: towarzysze i uczniowie św. Franciszka.
Pojawienie się minorytów w naszym kraju, najpierw we Wrocławiu
(1232), a później w Krakowie (1236-1237), było rezultatem akcji misyjnej
zakonu i wynikało z decyzji podjętych przez samych Franciszkanów16.
W roku 1238 utworzona została na kapitule organizacyjnej w Pradze prowincja polsko-czeska ze stolicą w Pradze17, a w jej ramach polskie kustodie: wrocławska, krakowska i inowrocławska. Kustodia krakowska graniczyła od południa z prowincją węgierską, a od wschodu z ziemiami
schizmatyckiej, tj. prawosławnej Rusi.
15 Fragment ten zredagowany został na podstawie studium P. Pencakowski, Średniowieczna
architektura franciszkańska w Małopolsce, dysertacja doktorska, mps w Bibliotece Jagiellońskiej, Kraków 1989.
16 T. Zwiercan, Nowe spojrzenie na początki franciszkanów w Polsce, Nasza Przeszłość, nr 43,
1985, passim.
17 Przetrwała ona do początku wieku XVI (1517).
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Do końca XIII wieku w kustodii krakowskiej założone zostały klasztory męskie (I reguły) i żeńskie (II reguły – Klarysek) kolejno w: Krakowie (I) – św. Franciszka (1236-1237), Sandomierzu (I) – wezwanie nieznane (l242), Zawichoście (II) – św. Elżbiety (istniejący w latach 1245-1254),
Zawichoście (I) – św. Jana Chrzciciela (po 1245, przed 1255), Nowym
Korczynie (I) – św. Stanisława (1248)18, Grodzisku k. Skały (II) – Panny
Marii (1257, klasztor przeniesiony z Zawichostu), Starym Sączu (I) –
św. Stanisława (1257-1279), Skale (I) – wezwanie nieznane (przed 1268),
Starym Sączu (II) – Świętej Trójcy (1280), Nowym Sączu (I) – Narodzenia Panny Marii (1292 lub 1297), Nowym Sączu (II) – wezwanie nieznane
(po 1292 – próba przeniesienia klasztoru ze Starego Sącza)19.
Na terenie kustodii krakowskiej klasztory minoryckie były w tym
czasie fundowane, a założenia konwentualne budowane przez książąt z dynastii Piastów20. Franciszkanie odegrali też zasadniczą rolę „państwową”
jako doradcy (spowiednicy, kapelanowie) władców i ich małżonek, zajmowali się dyplomacją, pośredniczyli w rozmaitych sporach itd. Jednocześnie prowadzili oni, popieraną przez władców i oczywiście Kościół,
wytężoną działalność ewangelizacyjną w miastach, osadach i podgrodziach, szybko się wówczas rozwijających mimo rozbicia dzielnicowego,
mimo najazdów tatarskich, walk o władzę itd. Materialne uzależnienie
Franciszkanów od wielkich tego świata trwało długo. Miasta polskie miały
przejąć rolę opiekunów i patronów wobec klasztorów minoryckich dopiero
w XV stuleciu.
W zestawieniu powyższym pominięte zostały klasztory minoryckie na
Rusi. Obecność Franciszkanów na tych terenach już w II ćwierci XIII wieku
potwierdza, niestety w sposób ogólnikowy, ważne źródło, jakim jest Kronika
Fürstenhaina. Brak jednak dowodów na to, że konwenty zostały sformowane
i że nastąpiła kanoniczna erekcja klasztorów. Bracia założyli tu najpewniej
jedynie placówki misyjne, a ich praca misjonarska stanowi szczególnie
chlubną kartę w dziejach zgromadzenia. Dramatyczne wydarzenia historyczne (najazdy tatarskie) i problemy natury politycznej oraz kulturowej
nie sprzyjały jednak stabilizacji konwentów. Ruskie domy minorytów zaczęły powstawać dopiero w II i III ćwierci XIV wieku.
18

Wezwanie nadane zostało dopiero po kanonizacji św. Stanisława w roku 1253.
Jak wiadomo, niektóre z owych placówek nie ostały się na swych miejscach, np. żeński
klasztor w Zawichoście i Nowym Sączu czy męski w Sandomierzu i Skale. Oprócz tego do
kustodii krakowskiej OFM należał klasztor w Brzeźnicy w ziemi sieradzkiej, przeniesiony
następnie do Radomska.
20 Tym różni się ona od tego, co można obserwować w Europie Zachodniej, gdzie oparciem,
także materialnym, dla braci była ludność miast.
19
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Przejdźmy teraz do franciszkańskich i klaryskich klasztorów założonych w XIV wieku21. Powstały one kolejno w: Krakowie (II) – przy
kościele św. Andrzeja (1316-1320, klasztor istniejący w XIII wieku,
przeniesiony ze Skały), Lwowie (I) – Świętego Krzyża (ok. 1340), Lelowie (I) – śś. Piotra i Pawła (1357), Chęcinach (I) – Wniebowzięcia Panny
Marii (l367), Haliczu (I) – Świętego Krzyża (1367 lub 1368), Sanoku (I) –
przy kościele Panny Marii (1377, przeniesiony w obręb murów miejskich
w 1384; wezwanie Znalezienia Krzyża Świętego), Przemyślu (I) – św. Marii
Magdaleny (l377), Krośnie (I) – Zwiastowania Pannie Marii (1378; przeniesiony w obręb murów miasta w 1399), Kamieńcu Podolskim (I) –
Świętego Krzyża (przed 1400), Gródku Jagiellońskim (I) – wezwanie nieznane (ok. 1400 lub 1429).
Oprócz tego przejściowo istniały dwie placówki misyjne: w Kołomyi
oraz Śniatynie22, które uległy likwidacji w końcu XIV wieku; nie podniesione
do rangi klasztorów nigdy nie były stałymi siedzibami minorytów.
Ukazane wyżej zestawienie ilustruje zarówno dynamizm misyjny
Franciszkanów na Rusi, jak też i fakt, że patronował mu zdecydowanie
Krzyż Chrystusowy, któremu dedykowano aż cztery klasztory. Jednym z nich
był przeniesiony w obręb murów miejskich klasztor w Sanoku, poświęcony
pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego.
Powstanie klasztoru sanockiego i jego dzieje w wiekach XIV-XVI
1. Historyczne tło wydarzeń lat 1377-1387
Rzut oka na przedstawione w poprzednim rozdziale zestawienie wskazuje na zasadniczy dynamizm misyjny i fundacyjny zakonu św. Franciszka,
jaki objawił się na ziemiach ruskich w II połowie XIV i na początku XV
wieku. Jak wspomniano wyżej, bracia mniejsi wykazywali zainteresowanie
obszarami leżącymi na wschód od granic Królestwa Polskiego już w XIII
stuleciu. Dopiero jednak przyłączenie tych ziem do Królestwa Polskiego
(1343), a następnie Unia Polsko-Litewska otworzyły przed nimi szerokie
możliwości pracy duszpasterskiej. Działać jednak mieli na rozległych, pustawych terenach, zasiedlonych przez ludność w większości porawosławną.
Ich rola polegać miała zatem między innymi na tworzeniu podstaw łacińskiej
organizacji kościelnej. Franciszkanie obejmowali nowo tworzone diecezje,
kierowali nimi, organizowali sieć parafialną itd. Przykładem jest tu Jakub
21

W zestawie podkreślone zostały domy braci mniejszych na ziemiach ruskich.
T. M. Trajdos, Kościół katolicki na Ziemiach Ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły, Wrocław 1983, s. 203.
22
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Strepa, arcybiskup halicki, a następnie lwowski, oraz Eryk z Winsen rodem
z Saksonii, pierwszy biskup przemyski, w którego diecezji leżał Sanok23.
Widać doskonale, że zakon św. Franciszka wykorzystywany był przez
Kościół do budowy własnego systemu organizacyjnego na Litwie i Rusi24.
Pojawiły się jednak różne kwestie związane z rozwojem i utrwaleniem
struktury zakonnej minorytów. Należały do nich zarówno trudności rekrutacyjne (któż bowiem miał wstępować do zakonu na terenach zamieszkałych
przez ludność prawosławną?), jak i bytowe (z tychże względów trudno było
braciom utrzymać się z jałmużny). W tej sytuacji oparciem dla nowych konwentów była prowincja zakonna, hierarchia kościelna (szczególnie biskupifranciszkanie) oraz przede wszystkim władcy dysponujący odpowiednimi
środkami materialnymi i administracyjnymi. Franciszkanie liczyć mogli także
na katolicką ludność napływową, przybywającą na te tereny z zachodu
w ramach prowadzonej akcji kolonizacyjnej. Tu jednak pojawiły się zatargi
z klerem parafialnym (o czym będzie jeszcze mowa).
Warto też podkreślić polityczny aspekt zagadnienia. Jak wiadomo,
Franciszkanie mieli na terenach Europy Środkowej silne związki z domami panującymi. Rodziło to konsekwencje natury pozareligijnej. Na Rusi
znaleźli się oni nolens volens w centrum sporów Królestwa Polskiego
i Korony Węgierskiej o te właśnie obszary. Kazimierz Wielki przyłączył
ziemie ruskie do Polski w roku 1343. Należy sądzić, że pragnął oprzeć
się na Franciszkanach. Spełzły jednak na niczym jego starania o włączenie utworzonego najpóźniej w 1345 roku tzw. wikariatu ruskiego zakonu
św. Franciszka do prowincji polsko-czeskiej25.
Po śmierci ostatniego z Piastów na wspomnianych terenach nasiliła
się konkurencja polityczna. Fundacje domów franciszkańskich, szczególnie za czasów panowania królów węgierskich na Rusi, przed jej ostatecznym przyłączeniem do Polski (1387), miały w tym sporze pewne
znaczenie26. Wraz z umocnieniem się wpływów polskich na Rusi minoryci stali się obok Dominikanów wartościowymi sojusznikami instytucji
Królestwa Polskiego.
23

Podobnie było w Wielkim Księstwie Litewskim.
O. A. Zwiercan, O franciszkanach w Krośnie do końca XVIII wieku, Nasza Przeszłość,
nr 51, 1979, s. 19.
25 Wikariat ów obejmował placówki na Rusi Czerwonej i w Mołdawii. Został on zlikwidowany wraz z innymi dopiero w roku 1430 i wówczas to jego klasztory włączone zostały do prowincji polsko-czeskiej. Por. K. Kantak, Franciszkanie polscy, t. 1, Kraków 1937, s. 293.
26 Klasztory te nie zostały jednak włączone do prowincji węgierskiej OFM ani do dynamicznie rozwijającego się wówczas wikariatu Bośni. J. Kłoczowski, Bracia mniejsi w Polsce
średniowiecznej, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, Kraków 1983, s. 53, przyp. 77.
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Sanok, w którym osiadł konwent, był starym grodem, notowanym
już w XII wieku27. W XIV stuleciu był on siedzibą starostwa. Otrzymał też
prawo miejskie (magdeburskie) w roku 1339 od pana Rusi, księcia Jerzego II
Trojdenowicza, potwierdzone w roku 1366 – co z kolei wiązać należy z akcją
kolonizacyjną podjętą przez Kazimierza Wielkiego. Przeważała w nim wówczas prawosławna ludność ruska, stopniowo jednak rosła liczba Polaków
i innych katolickich przybyszów z Małopolski, Węgier, Śląska i ogólnie
ujmując – Zachodu28. Rozmaite przyczyny sprawiły, że Sanok od wczesnego średniowiecza należał do miejsc o specjalnym znaczeniu kulturowym
i osadniczym we wschodniej części Karpat Polskich. Wtedy też stał się on,
obok Przemyśla i Biecza, jednym z głównych centrów życia społecznego
i gospodarczego na tym obszarze. Wszystko to jest tłem dla fundacji klasztoru minoryckiego w mieście.
2. Fundacja kościoła i klasztoru oraz jej skutki
W roku 1377 książę Władysław Opolczyk zdecydował się na oddanie oraz powierzenie sanockiego kościoła Panny Marii uposażonego, erygowanego i zbudowanego uprzednio przez siebie (Ecclesiam in honorem
Gloriosae Virginis Mariae (...) pridem per nos (…) de novo dotatam, erectam
et fabricatam), braciom pobożnym z zakonu minoryckiego ze Lwowa
(Fratribus devotis nostri Ordinis Minorum de Lemburga). Książę precyzował, że kościół ów znajdował się poza miastem (foris civitatem Sanocensem existit situata). Nakazał oddanie braciom kościoła bez zwłoki
i przeszkody (sine dilatione et contradictione). Na koniec zaś ofiarował
dwór, usytuowany naprzeciwko murów miejskich, tymże braciom na mieszkanie (unam curiam ex opposito vallis situatam ipsis pro domo habitationis)29.
Franciszkanie mieli we Lwowie stałą siedzibę założoną wcześniej
i uposażoną przez Opolczyka w podobny sposób. Ich protektor, wspomniany książę Władysław († 1401), był w latach 1372-1378 zarządcą Rusi
Czerwonej, na której reprezentował króla Polski i Węgier Ludwika Wielkiego. W swej działalności wspierał on interesy andegaweńskie, co powodowało zatargi ze stroną polską.
Dokument przytoczony wyżej wskazuje na to, że kościół istniał już
dawniej, a z tego wnioskować należy, że miał swego administratora (zapewne
27 M. Parczewski, E. Pohorska-Kleja, Najdawniejsze dzieje Sanoka, [w:] Sanok. Dzieje miasta,
op. cit., szczególnie s. 74 i n.
28 A. Fastnacht, Osadnictwo Ziemi Sanockiej w latach 1340-1650, Wrocław 1962; M. Parczewski, Początki kształtowania się polsko-ruskiej rubieży etnicznej w Karpatach, Kraków
1991.
29 Cały dokument w aneksie.
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proboszcza). Jednak coś chyba szwankowało, gdyż książę Władysław musiał
odnowić fundację, dodatkowo ją uposażyć, a kościół wznieść. Wszystko to
wydarzyło się zapewne po roku 1372, kiedy Opolczyk został namiestnikiem Ludwika Węgierskiego na Rusi. Niedługo później, w roku 1377, nowy
i uposażony kościół przejść miał w ręce lwowskich Franciszkanów wraz
z majątkiem ziemskim – podstawą ich materialnej egzystencji.
W ten sposób Franciszkanie osiedlili się w swym klasztorze na przedmieściu Sanoka i – jak można przypuszczać – rozpoczęli ewangelizację.
Jednak stosunkowo szybko powstały spory z klerem diecezjalnym30. Tutejszy
proboszcz, roszcząc sobie prawo do oddanego przez Opolczyka braciom
mniejszym kościoła, chciał go odebrać lub nawet wyrugował stamtąd braci.
Sprawy zaszły tak daleko, że w roku 1384 interweniować musiała królowa
węgierska Elżbieta Bośniaczka, biorąca w opiekę Franciszkanów i nakazująca przedstawicielom władzy świeckiej (starostom) egzekwować jej decyzje. W jej dokumentach mowa o tym, że starostowie mają ochraniać i bronić
zakonników przed proboszczem, który najpewniej stawiał opór lub robił
trudności. Przy okazji królowa Elżbieta przeniosła klasztor z przedmieścia do
miasta i osadziła Franciszkanów na działce zlokalizowanej we wschodniej
części lokacyjnego ośrodka. Sprawy z proboszczem musiały się dalej ciągnąć, skoro w roku 1387 Franciszkanie, w osobach Mikołaja Melzaka
z Krosna (kustosza Mołdawii) i Jana z Holandii (kustosza lwowskiego),
przedstawili biskupowi przemyskiemu, Erykowi z Winsen (też minorycie),
komplet dokumentów dotyczących ich fundacji i własności w Sanoku31.
Dokumenty te skopiowano tak, aby znalazłszy się w księgach grodzkich,
stanowić mogły podstawę prawną dla słusznych żądań braci mniejszych.
Konwent sanocki przetrwał więc krytyczny okres, zagospodarował się na
nowym miejscu, intra muros civitatis, okrzepł i funkcjonował odtąd nieprzerwanie. Sprzyjała temu stabilizacja polityczna na Rusi Czerwonej pozostającej
w ścisłym związku z Koroną, postępy w ewangelizacji, rozwój gospodarczy
regionu i miasta. Tymczasem opuszczony przez minorytów kościół Panny Marii
na przedmieściu istniał dalej i obsługiwany był zapewne przez kler świecki.
Od roku 1485 pełnił on funkcję kościoła szpitalnego (z fundacji ks. Piotra Bala
i Stanisława Pieniążka, zatwierdzonej przez króla Kazimierza Jagiellończyka)32.
Tak pokrótce przedstawiają się informacje o najdawniejszych dziejach
świątyni i klasztoru franciszkańskiego w Sanoku.
30 Spory tego rodzaju występowały w tym czasie m.in. w Czechach. Por. F. Smahel, „Intra
et extra muros”. Społeczna rola franciszkanów obserwantów i klarysek na ziemiach czeskich
od połowy XIV do końca XV wieku, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, op. cit., s. 284 i n.
31 Biskup przyjął współbraci w swym pałacu w Krośnie.
32 A. Fastnacht, Sanok. Materiały do dziejów miasta do XVII w., Brzozów 1990, s. 83-86.
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3. Zagadnienia historyczno-artystyczne
O najdawniejszych zabudowaniach franciszkańskich w Sanoku wiadomo stosunkowo mało, da się jednak coś o nich napisać33. U schyłku
XIV stulecia klasztor braci mniejszych w królewskim grodzie Sanoku miał
dwie różne lokalizacje i dwa odmienne wezwania. Należy więc mówić
o dwóch odrębnych etapach jego istnienia.
Najpierw konwent osiadł na folwarku podmiejskim i obsługiwał pod
względem liturgicznym kościół Panny Marii. Ofiarowany przez Władysława
Opolczyka dwór służył za klasztor (w dokumentach wydanych przez Elżbietę Bośniaczkę słowo claustrum występuje kilkakrotnie). Następnie bracia
otrzymali parcelę ofiarowaną przez wspomnianą królową Węgier na skraju
lokacyjnego miasta (w obrębie obwałowań).
Zapewne dopiero w jakiś czas potem rozpoczęto inwestycję w nowym
miejscu. Klasztor tam wzniesiony poświęcony został pw. Znalezienia Krzyża
Świętego34. Niestety, nie wiadomo, kiedy to nastąpiło i w jakich okolicznościach oraz co stawiano najpierw: sam kościół35, sam klasztor36 czy kompletny zespół. Zagadką pozostaje też, kto sfinansował budowę. Elżbieta
Bośniaczka nie wchodzi chyba w rachubę, bo po pierwsze nie wspomniała
o takim zamiarze w swych dokumentach, po drugie zaś węgierskie rządy na
Rusi dobiegały właśnie kresu. Może więc ponownie wsparł braci Władysław Opolczyk († 1401), któremu tradycja zakonna uporczywie przypisuje
zarówno fundację, jak i wzniesienie klasztoru. Pod uwagę brany być może
również król Władysław Jagiełło, wspierał on bowiem działalność zakonu
na Ziemiach Ruskich Korony oraz konsekwentnie włączył najwyższe palladium królestwa – Święty Krzyż, któremu dedykowano klasztor sanocki,
do programu swego panowania37.
Nie można też odrzucać innych – poza monarszymi – źródeł fundacji. Protektorem Franciszkanów, jak również krzewicielem kultu Krzyża
33 Pełne rezerwy stanowisko prezentują tu E. Snieżyńska-Stolot, F. Stolot, Sztuka Sanoka
między Zachodem a Wschodem, [w:] Sanok. Dzieje miasta, op. cit., s. 935.
34 O wezwaniu tym, jak też o ewentualnych budowlach, nie wspominają dokumenty wydane
przez Elżbietę Bośniaczkę w latach 1384 i 1387. Franciszkanie dostali od niej jedynie działkę.
Wynika z tego, że wybór wezwania, budowa oraz poświęcenie kościoła nastąpiły później.
35 Bracia mogli wszak zamieszkiwać we dworze ofiarowanym przez Opolczyka przynajmniej
jakiś czas. Kościół był chyba ważniejszy.
36 I to jest możliwe, ponieważ u Franciszkanów bytem pierwotnym jest konwent (dom zakonny), a nie kościół. Dlatego też znane są klasztory bez kościoła (np. męski klasztor w Starym
Sączu, do końca XVI wieku).
37 T. M. Trajdos, op. cit., s. 211. Jagiełło był silnie powiązany z minorytami. Według późnej,
ale wiarygodnej tradycji w ich krakowskim kościele miał się podobno odbyć jego chrzest.
Bywając zaś we Lwowie, zamieszkiwał w klasztorze braci mniejszych.
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Chrystusowego, był arcybiskup halicki bł. Jakub Strepa OFM. Zgodnie
z ówczesną praktyką budowa nowego klasztoru mogła przecież być opłacana (przynajmniej częściowo) ze środków własnych zakonu. W XV wieku
minorytów wspierała finansowo okoliczna szlachta38. Pojawiło się też i okrzepło w sensie statusu majątkowego mieszczaństwo wyznania łacińskiego. Tak
oto rysuje się – jako ostatnia ewentualność – fundacja zbiorowa.
Nie wiemy, kiedy powstała druga świątynia konwentualna w Sanoku,
ani jak długo przetrwała. W XV bowiem i na początku XVI stulecia Sanok
palił się kilkakrotnie: odnotowano tego rodzaju katastrofy w latach 1457,
1470 i 1514. Ostatni pożar, szczególnie groźny, strawił całe miasto, tak
więc król Zygmunt Stary, aby umożliwić jego odbudowę, musiał zwolnić
mieszczan z podatków i pozwolić na organizowanie dodatkowego (trzeciego) jarmarku każdego roku39. Z kolei pożar w roku 1566 ominął kościół
franciszkański (jako jeden z niewielu budynków w mieście)40.
W każdym razie sanoccy Franciszkanie dysponowali kościołem
i klasztorem drewnianym wzniesionym i wyposażonym zapewne w XV lub
na początku XVI stulecia. Zespół taki miał niewątpliwie formy gotyckie
(w późnym wydaniu) i należał do sztuki oraz kultury materialnej późnego
średniowiecza. O programie i formach tego założenia wiemy tyle, ile da się
wyczytać w zapiskach generała Jana Donata Caputo a Cupertino, który
wizytował konwenty polskie w latach 1595-159641. Wizytator informuje,
że Sanok, królewskie miasto na Pogórzu, usytuowane w zachwycającym
miejscu, całe jest zbudowane z drewna. Znajduje się w nim też na uboczu
zamek starościński42, który otacza rzeka San. W tym to mieście – pisze
Caputo – znajduje się klasztor nasz, położony pięknie, wysoko ponad wspomnianą rzeką, [jednak] cały zdewastowany tak, iż należałoby wystawić go na
nowo (totum ruinosum indigens novae reaedificatione). Kościół zbudowany
z drewna jest po części zniszczony (ex parte ruinosa), jego zaś podłoga –
źle urządzona. Przy kościele jest murowana z kamienia i sklepiona cegłą
zakrystia o zawilgoconych ścianach. We wnętrzu kościoła są trzy ołtarze,
stare, lecz wcale dobrze malowane (altaria tria antiqua, adhuc tamen bene
38 Np. Andrzej – pisarz ziemski sanocki, który w roku 1456 ofiarował minorytom w swym
testamencie 1/3 sumy, za jaką sprzedany zostanie jego dom w Sanoku. AGZ, t. 11, nr 3300.
39 A. Fastnacht, Sanok..., op. cit.
40 Akta ziemskie sanockie, t. 51, rkps w Centralnym Archiwum Państwowym we Lwowie,
s. 1235, cyt. za A. Fastnacht, Sanok..., op. cit., s. 86.
41 Oryginalny tekst wizytacji został częściowo zniszczony w czasie II wojny światowej.
Fragmenty dotyczące klasztoru sanockiego odpisał uprzednio o. Alojzy Karwacki, Akta
OO. Franciszkanów w Sanoku, op. cit., sygn. E-I-26.
42 Zamek – a w każdym razie jego główne zabudowania – był wówczas murowany.
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picturata). Również cały klasztor jest drewniany, ogrodzony (vallatus). Posiada on małą salę zamiast refektarza i cameram (zapewne jakąś inną salę)
naprzeciwko, a ponadto dormitorium z celami dla braci, wygodną stajnię dla
czterech koni oraz pomieszczenie po przeciwnej stronie refektarza służące
jako skład żywności. Istniała też wymagana wówczas możliwość odizolowania konwentu od świeckich (clausura: potest esse bona). W zespole
klasztornym nie było natomiast osobnych pomieszczeń dla izby chorych
(infirmeria) i furty (foristeria). Nie było też takich instytucji, jak nowicjat,
profesat, studium. Klasztor był niewielki.
W tekście dotyczącym wizytacji zanotowano również szereg informacji o zakonnikach, podając przy każdym nazwisku pełnioną funkcję,
wiek, miejsce i datę wstąpienia do zakonu oraz zwięzłą ocenę każdej z osób.
Gwardianem był o. Michał z Sącza. Oprócz niego było jeszcze czterech
zakonników: oo. Piotr Wolski, Antoni Leszczyński, Łukasz Omatowicz
i br. (profes) Krzysztof Zachara.
Szczegółowo odnotowane zostało wyposażenie zakrystii kościelnej.
Były tu (w roku 1596): srebrna monstrancja z figurami Ukrzyżowanego
Chrystusa, Marii i śś. Jana, Piotra i Pawła, na miedzianej, złoconej stopie,
trzy kielichy wykonane ze srebra, okrągły pacyfikał, krzyż srebrny z kryształem pośrodku i szlachetnymi kamieniami, kolejny, złocony z figurką
Chrystusa i pięcioma kamieniami na miedzianej stopie. Była też srebrna
puszka na komunikanty, mosiężna kadzielnica, dwa naczynia miedziane na
wino i jedno na wodę święconą, cztery ręczne dzwonki, cztery świeczniki
cynowe i jeden wiszący – żelazny, wieczna lampa żelazna przed Najświętszy Sakrament oraz żelazne formy dla robienia opłatków. W zakrystii były
też szaty i tkaniny liturgiczne, w tym43: piętnaście ornatów, jedna nowa kapa,
cztery dalmatyki, w tym dwie dla chłopców, pięć komży (lub peleryn), w tym
dwie dla chłopców, piętnaście obrusów na ołtarze, osiem antepediów ołtarzowych, sześć ręczników starych, siódmy nowy, ósmy haftowany złotem,
welum na monstrancję z podstawką, osiem zasłon na obrazy, zasłona do
środka kościoła na Wielki Post, dwie nowe alby i sześć starych. Było też
wiele innych przedmiotów, z których wymienić warto korporały, cztery
chorągwie, jak też obrazy: Św. Leonard, Św. Anna, Zwiastowanie, Maria i św. Anna, wreszcie Imago Resurrectionis (dosłownie Przedstawienie
Zmartwychwstania: malowane lub może rzeźbiona figura Chrystusa Zmartwychwstałego), jak też obraz Panny Marii, przywieziony z Moskwy przez
Krzysztofa Tarnawskiego, który darował go naszemu kościołowi. W zakrystii
kościelnej było też kilka książek, w tym wielka biblia in papyro (drukowana
43

Każdy obiekt został opisany z punktu widzenia koloru i użytych tkanin.
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na papierze), sześć rękopisów, Rationale Divinum, jak również Polonica
Postilla orthodoxa Rmi Dni Episcopi Camenec, kazania Michała de Ungaria,
księga przywilejów naszego zakonu i kilka innych. Książki te były elementem
klasztornej biblioteki, istniejącej zapewne od założenia domu w XIV wieku,
niszczonej przez czas, pożary, kradzieże, ale wciąż odnawianej.
Odnotowane zostało również wyposażenie klasztoru i folwarku, ze
szczególnym uwzględnieniem wyrobów z metalu. Zgodnie z panującym
wówczas zwyczajem zakonnicy zadeklarowali, co też posiadali w celach44.
Spisy skrupulatnie wyliczają skromny dobytek: habity, płaszcze, koszule,
kożuchy, kapoty, ręczniki, prześcieradła, bieliznę, skarpety, czapki na zimę,
zarękawki, torby, jak też liczne książki o tematyce religijnej, historycznej,
moralnej, zbiory kazań, dalej pieniądze (należące do zgromadzenia i własne), świeczniki, naczynia itp.
Analiza przedstawionego powyżej materiału archiwalnego pozwala
na odtworzenie w ogólnym zarysie średniowiecznego zespołu klasztornego. Powstał on między końcem XIV a początkiem XVI wieku, a następnie był zapewne przekształcany i rozbudowywany (zgodnie z potrzebami
i możliwościami). Zasadnicze prace realizowano na tyle dawno w stosunku do wizyty Donata Caputo, że w 1596 roku klasztor wraz ze świątynią
konwentualną był zniszczony i przedstawiał w całości raczej smętny widok.
Sercem założenia był drewniany kościół Znalezienia Krzyża Świętego, zapewne dwuczłonowy: składający się z prezbiterium i korpusu (na co
wskazuje ilość ołtarzy), bez dzwonnicy. Kościoły takie budowano w Polsce
w XV i XVI wieku powszechnie. Według hipotetycznych obliczeń stanowiły one około 72% wszystkich kościołów istniejących w tym czasie45.
Miały one na ogół ograniczone rozmiary. Zbliżona do kwadratu nawa nie
przekraczała zazwyczaj 100-120 metrów kwadratowych powierzchni; prezbiterium, mniejsze od niej, bywało kwadratowe lub zamknięte trójbocznie.
Zachowane do dziś przykłady z XV i początku XVI wieku można oglądać
np. w podkrakowskiej Mogile46, Iwkowej, Lipnicy Murowanej, Dębnie
Podhalańskim, Grywałdzie, Haczowie, Iwoniczu, Sękowej i wielu innych
miejscowościach47. Budownictwo to należało do dominującego w ówczesnym pejzażu architektonicznym Królestwa Polskiego nurtu architektury
44 Składali oni tzw. resignationes, a mianowicie oddawali wszystko, co posiadali, gwardianowi (lub prowincjałowi albo wizytatorowi), a następnie otrzymywali je w formie „depozytu”
do użytkowania.
45 Por. R. Brykowski, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Wrocław,
1981, s. 66-69.
46 Jedyny z tu wymienionych – trójnawowy.
47 Brak wśród nich kościołów klasztornych: nie zachowały się, niestety.
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cechowej. Jest typowym produktem ówczesnej kultury miejskiej i dobrze
harmonizuje z zabudową miasta Sanoka, co w roku 1596 stwierdzono
expressis verbis.
W XV- i XVI-wiecznych kościołach tego rodzaju niemal obowiązkowe były malowidła pokrywające ściany i stropy. Dekoracje takie zachowały
się np. w Libuszy, Haczowie – figuralne i ornamentalne – oraz w Dębnie
Podhalańskim – patronowe48. Może i sanocki kościół klasztorny był malowany; nie wiemy jednak jak. Wiemy natomiast, że były w nim trzy ołtarze: główny w prezbiterium i dwa boczne, najpewniej w nawie, przy tęczy.
Retabula znajdujące się w kościele franciszkańskim określono w roku 1596
jako stare, lecz malowane dobrze. Były to XV- lub XVI-wieczne ołtarze
tablicowe, jakie zdobiły w owych czasach wszystkie właściwie świątynie
parafialne, klasztorne i inne (wyparły je stamtąd dopiero, i to nie wszędzie, architektoniczne nastawy manierystyczne i barokowe w XVII i XVIII
wieku)49. Poza tym kościół nie posiadał żadnego wartościowego wyposażenia w typie dzwonów, organów (w każdym razie skrupulatny wizytator
nie odnotował ich, co uczyniłby z pewnością, gdyby istniały). Należy przyjąć, że znalazły się w nim podstawowe meble kościelne: ambona, stalle,
ławki.
Przy kościele znajdowała się murowana z kamienia zakrystia z ceglanym sklepieniem, oknami i drzwiami, wzniesiona oczywiście nie przez
warsztat ciesielski, lecz murarski. Zwyczaj budowania murowanych zakrystii przy drewnianych kościołach ma również starą metrykę (przynajmniej
XVI-wieczną)50. Zakrystia taka pełniła bowiem funkcje skarbca oraz archiwum i ze zrozumiałych względów gwarantowała bezpieczeństwo zgromadzonym tam przedmiotom, chroniąc je od ognia czy kradzieży. Tak też
było w przypadku zakrystii Franciszkanów sanockich (o czym niżej). Można
przypuszczać, że określenie sklepienie ceglane odnosi się do żeber, wykonywanych w XV i początku XVI wieku z reguły z cegły formowanej51.
Wyposażenie zakrystii: jedna monstrancja, dwa pacyfikały, naczynia
liturgiczne w skromnej ilości, szaty i tkaniny, księgi i obrazy, lichtarze i inne
przedmioty, głównie stare, kompletowane były z pewnością przez dłuższy czas. Zapewne po części prezentowały one późnośredniowieczne cechy
stylowe52.
48

B. Wolff-Łozińska, Malowidła stropów polskich I połowy XVI wieku, Warszawa 1971.
Omawia je obszernie i wyczerpująco w swym trzytomowym studium o gotyckim malarstwie tablicowym Małopolski prof. Jerzy Gadomski.
50 Utrzymuje się też dość długo: np. w Białce Tatrzańskiej w końcu XVII wieku.
51 Sklepienia ówczesne były tynkowane, z wyjątkiem żeber.
52 Odnotowano tylko kilka nowych nabytków.
49
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Katalog przedmiotów świadczy o mizerii konwentu. Ubodzy byli też
zgodnie z regułą i kilkuwiekową tradycją sami zakonnicy, na co wskazuje
treść ich resignationes. Obrazu całości dopełnia opisany przez Jana Donata
Caputo, otoczony parkanem, mały klasztor, składający się – o ile można
się zorientować – z kilku skromnych budynków, wzniesionych z drewna,
częściowo dwukondygnacyjnych oraz również drewnianych zabudowań
gospodarczych53. W dormitorium, zlokalizowanym na piętrze – nad refektarzem, znajdowało się sześć cel dla braci. Określa to wielkość sanockiego
domu zakonnego, który należał do najmniejszych w prowincji.
4. W poszukiwaniu pozostałości średniowiecznego założenia
Mamy więc pewien obraz klasztoru Franciszkanów sanockich w epoce
średniowiecza. Powstaje pytanie, czy cokolwiek z tego zachowało się do dziś.
Odpowiedź nie jest prosta ani jednoznaczna. Badania archeologiczne i architektoniczne, przeprowadzone w nader ograniczonym zakresie, nie ujawniły
niczego, co można by bez wahania określić jako pozostałość średniowiecznej struktury54. Partie drewniane uległy całkowitemu zniszczeniu. Zachować
się ewentualnie mogły jedynie pozostałości podmurówki kościoła i murowanej zakrystii; wszystko to w miejscu, gdzie później prowadzono intensywne prace budowlane. Prawdą jest, że ziemia zachowuje ślady. Ale czy
zachowała je tym razem? Interesujące spostrzeżenia i nowe przesłanki przyniosła tu archeologia.
Analiza materiału pochodzącego z wykopalisk pozwala ustalić, że
teren w obrębie obecnego założenia minoryckiego był zainwestowany i zamieszkały już w XIV wieku. Wskazują na to (oprócz źródeł pisanych)
szczątki naczyń ceramicznych. Nasza uwaga powinna się skoncentrować
na zakrystii odnotowanej w wizytacjach Jana z Copertino (1596) i Adama
Goskiego (1615). Jednak to, co można dostrzec w podziemiach kościoła
i klasztoru (w tym szczególnie w partii pod zakrystią), nie odpowiada w sposób jednoznaczny wspomnianym opisom. Tak więc i ona ulec musiała bądź
całkowitemu zniszczeniu, bądź daleko posuniętym przekształceniom.
Znamienne jest wszakże to, iż krypta pod obecną zakrystią jest podzielona na dwa pomieszczenia i ma układ odmienny od samej zakrystii
(jednoprzestrzennej). Partia przy prezbiterium kościelnym jest wąska, prostokątna, kryta sklepieniem kolebkowym, z którego zachowała się jedynie
53 Pomieszczenia dla zwierząt były w 1596 roku w lepszym stanie niż te dla ludzi: był to stan
niepożądany, ale jakże znamienny w klasztorze franciszkańskim.
54 Badania prowadził mgr Bartłomiej Konieczny. Na jego ustaleniach oparte są poniższe
uwagi.
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skromna część od wschodu (reszta jest rekonstrukcją z lat 1901-1903). Wysokość obecnego pomieszczenia, jego powiązania w obrębie kondygnacji
podziemnej kościoła i klasztoru, układ otworów wskazują na to, że mamy
do czynienia z typową nowożytną kryptą. Jej otwory były niewątpliwie
przerabiane: powiększane lub przesklepiane wtórnie.
Uwagę naszą przyciągają rozmaite nieregularności w dolnej części
murów. Partię fundamentową budowano z wykorzystaniem między innymi
otoczaków, niespotykanych gdzie indziej. Najważniejsze zaś jest to, że mury prezbiterium kościelnego budowane były później niż mury dolnej partii
owej piwnicy pod zakrystią. W odkrywce55 widać wyraźnie, że mury krypty
kościoła „zachodzą” na jej mury.
Podsumowując te obserwacje, można stwierdzić, że dolne partie
wschodniego, południowego i północnego muru piwnicy pod północną częścią zakrystii są pozostałością struktury starszej niż prezbiterium kościelne
i wtórnie przerabianej56. Niewielkie rozmiary wykluczają możliwość uznania ich za pozostałość podmurówki pod drewnianym prezbiterium. Na tej
podstawie chcielibyśmy sformułować hipotezę, że mamy tu do czynienia z dolnymi częściami murów obwodowych murowanej zakrystii XVlub XVI-wiecznej. Przylegała ona pierwotnie do drewnianego kościoła,
a po jego likwidacji, w XVII wieku, została częściowo rozebrana. Przy
pozostawionych partiach zaczęto budować prezbiterium. Mury jego krypty
„dowiązano” do pozostawionej częściowo średniowiecznej struktury. W ten
sposób można wyjaśnić zaskakujące powiązanie tych dwóch członów. W ramach adaptacji zachowanych partii murów zakrystii gotyckiej wprowadzono
nowy układ, posadowienie i kształt otworów, odmienny od poprzedniego57.
Powstały nowe sklepienia58. Przekształcenia były, jak widać, radykalne.
Z tego chyba względu nie zachował się średniowieczny detal59. Cała sprawa
wymaga oczywiście dalszych badań i w żadnym razie nie można jej uznać
za zamkniętą.
55

Jest ona zlokalizowana w przejściu między kryptą pod chórem a kryptą pod zakrystią.
Od strony zachodniej ten starszy mur nie jest czytelny. Pomieszczenie, o którym mówimy,
było więc albo krótsze, albo dłuższe od obecnego.
57 W opisie Adama Goskiego mowa o oknach, musiały być więc przynajmniej dwa, a teraz
jest jedno.
58 Stosunkowo niskie posadowienie krypty wobec obecnego poziomu terenu wynika z faktu
nawarstwiania się materiału kulturowego wokół budowli. Teren się podnosił, a fundamenty
pozostawały na starym miejscu. Jest to zjawiskiem normalnym w miastach.
59 Oczywiście jest to tylko hipoteza. Istnieje też alternatywne wyjaśnienie kolejności budowy
poszczególnych elementów, istniejących nieregularności, użycia specyficznego materiału itd.
Można założyć, że partię wschodnią XVII-wiecznego kościoła i zakrystii budowano etapami,
zaczynając od krypty pod zakrystią, a następnie stawiając kryptę pod chórem.
56
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Dzieje kościoła i klasztoru w XVII wieku
1. Odbudowa kościoła i klasztoru średniowiecznego na początku
XVII wieku
Swego rodzaju inwentaryzacja założenia klasztornego, jaką jest opis
sporządzony przez włoskiego wizytatora w roku 1596, przedstawia nam jego
opłakany stan, który zgadza się z ogólnym zastojem i regresem w życiu klasztornym na terenie diecezji przemyskiej, jaki z kolei wiąże się w XVI wieku
z postępami reformacji60. Opisany przez Jana z Copertino średniowieczny
klasztor franciszkański w Sanoku, wraz z kościołem konwentualnym, spalony został pospołu z miastem przez Tatarów w roku 160461. Nową świątynię
konsekrowano w roku 1606 pod dawnym wezwaniem Świętego Krzyża.
Wszystko to wiemy z kolejnej wizytacji klasztoru. Prowincjał Goski,
odwiedzający Sanok między 1612 a 1615 rokiem, krótko odnotował, że
kościół tutejszy od samych początków był drewniany (a prima fundatione
lignea temper fuit). Również nowy budynek stawiany w latach 1604-1606,
za pieniądze Piotra Bala, wzniesiony był z drewna – co wynika explicite
z tekstu Goskiego. Stała przy nim drewniana dzwonnica. Kościół został
poświęcony, mimo że prace nie były ukończone i trwały nadal w II dekadzie
XVII wieku. W tekście wizytacji szczegółowo opisana została zakrystia. Była
ona murowana z kamienia i posiadała ceglane sklepienie, kraty w oknach
i żelazne drzwi. Jej posadzka była zniszczona. Nie był to zatem nowy budynek. W tekście wizytacji Goskiego mamy do czynienia z rozszerzonym
opisem przybudówki, którą widział przed pożarem Jan Donat Caputo. Przetrwała ona kataklizm 1604 roku, zachowało się też prawie w całości złożone w niej wyposażenie (monstrancja, kielichy, naczynia i szaty liturgiczne)62.
Franciszkanie mieli więc od czego zaczynać.
Można stwierdzić, że praca finansowana przez Piotra Bala była częściową rekonstrukcją starego, nie zaś budową nowego kościoła. Wskazuje też
na to użyte w tekście łacińskim sformułowanie: ecciesia (...) reaedificata est
iterum sumptibus G[e]n[er]osi D[omi]ni D. Petri Bal63. Odbudowa nie zmieniła w sposób zasadniczy programu i kształtu świątyni.
Wszystko to dobrze harmonizuje z obrazem sakralnego budownictwa w Małopolsce na początku XVII wieku. W tym bowiem okresie funk60

J. Kłoczowski, Zakony diecezji..., op. cit., s. 36.
Wiadomość taką podaje kolejny wizytator klasztorów franciszkańskich Prowincji Polskiej,
prowincjał Adam Goski, którego wizytację autor przytacza w odpisie dokonanym przez
o. Alojzego Karwackiego, op. cit.
62 Stwierdził to o. Alojzy Karwacki.
63 Tzn. kościół jest odbudowywany obecnie sumptem szlachetnego pana Piotra Bala.
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cjonowało tu nadal, a nawet przeżywało swoisty renesans, budownictwo
cechowe, kultywujące tradycyjne techniki i formy gotyckie64. Dobrym
przykładem jest tu zbudowany w XVII wieku późnogotycki pod względem stylowym kościół z Bączala (obecnie w Muzeum Etnograficznym
w Sanoku).
W tekście wizytacji z lat 1612-1615 pojawiły się oczywiście opisy
ołtarzy i mebli kościelnych. Ołtarze były wówczas – podobnie jak i poprzednio – trzy. Główny miał murowany stipes i drewnianą, malowaną
nastawę (structura imaginum lignea). Nie był on jeszcze poświęcony, nosił
zaś tytuł św. Franciszka z powodu umieszczonych w nim obrazów (respect
imaginis). Po stronie prawej, patrząc od wejścia do kościoła w stronę ołtarza
głównego, był kolejny drewniany ołtarz, nazywany ołtarzem Zwiastowania
ze względu na obraz na środkowej tablicy. Po stronie przeciwnej nie było
jeszcze ołtarza, ale miał być robiony. Widać więc, że kompletowano nowe
retabula: dwa były gotowe, ale nie poświęcone, jeden – w planach.
Oprócz ołtarzy wzmiankowano jeszcze wielki zegar drewniany z ciężarami ołowianymi i nowe, wygodne ławki dla zakonników. Na dzwonnicy
były trzy dzwony średniej wielkości, czwarty zaś (sygnaturka) w wieżyczce.
W bibliotece konwentualnej przybyło książek.
Opisany został również klasztor. Był on od początku drewniany i dość
ciasny (semper autem a prima fundatione ligneus fuit et satis angustus).
Miał jednak refektarz przyzwoity i spory, korytarz lub sień (atrium)65 oraz
podwórze, na którym znajdował się osobny skład na jarzyny i piwnica pod
ziemią. Przy refektarzu po prawej stronie było ogrzewane pomieszczenie
(hippocaustum) z przyległym pomieszczeniem i korytarzem (atrio) oraz
wszelkimi rzeczami niezbędnymi dla mieszkania gwardiana. Na piętrze nad
refektarzem i korytarzem znajdowało się dormitorium, zawierające sześć
znośnych celi dla braci (dormitorium (...) continens pro fratribus cellas ligneas sex tollerabilis)66. Była też stajnia, tym razem ciasna i mało wygodna.
Klasztor franciszkański w Sanoku należał, jak wspomniano, do małych. Ogrzewany był jego refektarz, sąsiadujące z nim hippocaustum –
64 Ok. roku 1600 obserwujemy w architekturze i sztuce Europy, a także Małopolski, wyraźny nawrót do gotyku. Na temat drewnianej architektury małopolskiej w tym czasie por.
M. Kornecki, Kościoły drewniane w Małopolsce. Zagadnienie uwarunkowań oraz systematyki stylów architektury od średniowiecza do XX wieku, dysertacja doktorska, mps w Bibliotece
Jagiellońskiej, Kraków 1988.
65 Jak wynika z kontekstu i dalszego użycia terminu atrium.
66 Widzimy kolejną zbieżność ze stanem opisanym w roku 1596 przez Jana z Copertino:
w klasztorze był dwukondygnacyjny budynek, w którym na parterze był refektarz, a nad nim
dormitorium z celami dla zakonników.
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zapewne sala wspólna dla zakonników. W celach były pojedyncze piece,
albowiem w późniejszych wiekach (w czasach, z których zachowały się
dokładne rachunki) płacono nieraz zdunom i kominiarzom za naprawę
znajdujących się w nich pieców.
Z zapisków w Aktach Grodzkich i Ziemskich Ziemi Sanockiej wiemy,
że w roku 1612 w kościele braci Franciszkanów obradował sejmik szlachecki67. Ta interesująca wiadomość potwierdza sięgające historią średniowiecza, a powszechnie w XVII wieku występujące związki między szlachtą
a lokalnymi konwentami. Przyczyny tej symbiozy były rozmaite68. Zakonnicy,
a wśród nich także minoryci, byli bardziej ruchliwi, wszędzie obecni, lepiej
wykształceni, czyli atrakcyjniejsi towarzysko i intelektualnie od kleru diecezjalnego. Bracia mniejsi znali często obce kraje (a już z reguły Rzym i Asyż),
co wynikało z metody ich edukacji, zakładającej odbywanie pielgrzymek.
Byli gościnni: szlachta mogła się u nich spotykać. Sprawowali też
wszelkie posługi duszpasterskie (np. pogrzeby) w swych kościołach i poza
nimi (np. w kaplicach dworskich). Organizowali bractwa religijne, jednoczyli
ludzi w kulcie Męki Pańskiej, Krzyża Świętego, Matki Bożej, różnych świętych, relikwii, obrazów. Wreszcie – co może szczególnie istotne – ślubowali
ubóstwo, w związku z czym nie interesowały ich nadmiernie dobra doczesne.
Takie umocowanie zakonników reguły św. Franciszka w społeczeństwie owocowało licznymi fundacjami i wspieraniem poszczególnych klasztorów przez wielkich panów i zamożną szlachtę (w typie podkomorzego
Piotra Bala), jak również „szaraczków”, mieszczan i ludność wiejską. Miało
to znaczenie także dla klasztoru sanockiego. Bracia bowiem, którzy musieli
z czegoś żyć, przyjmowali rozmaite darowizny, w tym szczególnie fundacje
mszalne. Działała tu starodawna instytucja wymiany dóbr doczesnych na
duchowe (tzw. sacrum commertium)69. Spis tego rodzaju fundacji dokonany przez o. Alojzego Karwackiego przy okazji ich redukowania (tj. zmniejszania ilości nabożeństw należnych za tracące wartość uposażenie) zawiera
informacje o licznych zapisach z II tercji XVII wieku70.. Najwcześniejsza
pochodzi z roku 1631. Ofiarodawcami byli głównie okoliczni i dalsi zie67

Odpowiedni dokument przytoczony jest w aneksie.
J. Kłoczowski, Zakony diecezji..., op. cit., s. 58 i n.
69 Umowa miała tu formę kontraktu: opisywano dokładnie ilość mszy i rodzaj wynagrodzenia.
70 W tym okresie Franciszkanom sanockim zapisywali dochody na dobrach ziemskich lub
bezpośrednio nieruchomości kolejno: 1631 – Andrzej i Anna Orzechowscy, 1636 – Jadwiga
Nagórska, 1638 – Jan Baranowski oraz osobno Stefan Bal, 1639 – Jadwiga Stojewska, 1642 –
Maximian Ciecierski, 1644 – Andrzej Herburt de Fulsztyn, 1650 – Anna de Łysaków Dębicka,
1658 – Adam de Chyżów Remer oraz osobno Melchior Grotkowski, 1662 – Justyna Rylska.
Później, do początku XVIII wieku, fundacji jest znacznie mniej.
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mianie (szlachta) oraz – rzadziej – magnaci i łyczkowie (mieszczanie).
Fundacje owe przypadają na okres budowy nowego murowanego kościoła
konwentualnego sanockich minorytów.
2. XVII-wieczny kościół murowany i ówczesny drewniany klasztor
A. Wiadomości historyczne
Kościół wzniesiony przez podkomorzego Piotra Bala musiał ulec
zniszczeniu przed końcem roku 1632. Wiąże się to z pożarem, jaki spowodował, że miasto Sanok (…) przez ogień jest zmienione i wniwecz obrócone71, a wraz z nim i klasztor Franciszkanów72. Rozpoczęła się też odbudowa. W związku z tym szlachta ziemi sanockiej zadeklarowała poważną
sumę na murowanie nowej świątyni.
W Aktach Ziemskich i Grodzkich Sanockich pod datą 16 grudnia 1632
roku zapisano piękną polszczyzną okraszoną makaronizmami73: my rady
dygnitarze, urzędnicy i rycerstwo, obywatele ziemie sanockiej (...) wdzięczni będąc prac i usługiwaniu w nabożeństwie OO zakonu Św. Franciszka
w Sanoku mieszkaiących, chcąc też rato gratificari i niedostatkowi ich
w instancyej murowania Kościoła subvenire, resztę dwanaście set zł. i nadto
cokolwiek by się pokazało pieniędzy tych, któreśmy na obronę ziemi naszej
tempore interregna dla bespieczeństwa swego uchwalili przerzeczonym zakonnikom Św. Franciszka (...) na samo murowanie Kościoła darujemy.
W osiem lat później za tą darowizną poszły następne akcje wspierające. W kwietniu roku 1640, na sejmiku w Sądowej Wiśni, sanockie
ziemiaństwo uchwaliło następującą instrukcję dla posłów na sejm warszawski74: za konwentem sanockim OO Franciszkanów uczynią p.p. posłowie instancyą, [aby] także i dwa domy w mieście Sanoku jeden Rybińskiego
a drugi Straszkowski, które dla ciasnego miejsca kościołowi świeżo murować się zaczynającemu skupili, aby od wszelkich ciężarów i podatków były
uwolnione75.
Mamy tu bardzo ważną informację: otóż, jak widać, pieniądze na
budowę murowanego kościoła zbierano przynajmniej od 1632 roku. W roku
1640 (lub nieco wcześniej) zaczęto prace budowlane, mowa bowiem o koś71

AGZ, t. 20, Lwów 1909, s. 340.
Na ten temat zob. M. Horn, Klęski pożarów w miastach ziem przemyskiej i sanockiej w latach
1600-1651, Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, seria A, nr 4, (Wrocław)
1968, s. 24-42.
73 AGZ, t. 20, Lwów 1909, s. 340.
74 Ibidem, s. 438.
75 Podobna instrukcja, ze szczegółami natury prawnej, uchwalona została na rokach następnych – w 1641.
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ciele, który świeżo zaczęto murować, i o powiększeniu działki. Następne
interwencje w sprawie sanockiego domu franciszkańskiego notujemy w roku
1668 (czyli po osiemnastu latach). Dotyczą one poprawy ławek w kościele.
Można stąd wywnioskować, że w okresie jednego pokolenia bracia ukończyli budowę murowanego kościoła, a wysiłek ich koncentrował się na jego
wyposażeniu (i to nie na nowych inwestycjach, ale na naprawie tego, co już
mieli).
Wydaje się, że kościół, choć zbudowany i zapewne poświęcony, nie
był od razu – w sensie pełnej realizacji modelowego programu – zamknięty.
W każdym razie w roku 1687 mamy kolejne laudum sejmiku ziemskiego
w Sądowej Wiśni, którego posłowie ofiarowali Franciszkanom na fabrykę
kościoła ich zł. trzysta z czopowego ziemi sanockiej76.
Oprócz tych wiadomości, jak i przytoczonych w poprzednim rozdziale kilkunastu fundacji mszalnych, mamy jeszcze jedną informację, niestety
mało precyzyjną. Dotyczy ona lat po połowie XVII wieku i wygląda na to,
że przekazana została przez tradycję rodzinną. Otóż obywatel ziemi sanockiej Jan Leszczyński herbu Korczak (jeden z podpisanych jako podsędek
sanocki pod laudum sejmikowym w sprawie przekazania pieniędzy na budowę kościoła w roku 1632) miał dwóch synów. Pierwszym z nich był Tomasz, wzmiankowany w latach 1670, 1676 i 1678, drugim zaś – Wojciech,
który spłodziwszy synów Piotra i Wojciecha, wstąpił do zakonu Ś. Franciszka, gdzie gwardyanem w Sanoku będąc, kościół i klasztor wymurował
i ufundował77. Choć wkład Wojciecha Leszczyńskiego w budowę i fundację kościoła i klasztoru minoryckiego mógł być przeceniony w rodzinnej
tradycji, fakt jego udziału w tych działaniach wydaje się nie ulegać kwestii78.
B. Forma budowli
Informacje typu źródłowego dotyczące budowy murowanego kościoła są, jak widać, nader skromne. Nie znamy ani autora projektu, ani
budowniczego, ani kolejności prac. W tej sytuacji podstawowym źródłem musi być dla nas zabytek, któremu należy się obecnie bliżej przypatrzyć. Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Sanoku jest murowany
z kamienia łamanego oraz z grubsza obrobionego ciosu (w narożnikach),
z użyciem nowożytnej w charakterze cegły w sklepieniach krypt (pod
prezbiterium) oraz w murach wzdłużnych chóru kapłańskiego. Z cegły mianowicie wykonane są, zakryte tynkiem, okazałe łuki odpowiadające po76

Cytuję za A. Karwackim, op. cit., s. 126, wg AGZ, t. 22.
K. Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1841, t. 6, s. 36.
78 On to mógł nakłaniać brać szlachecką do hojności (np. w przypadku wspomnianych wyżej
fundacji mszalnych).
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szczególnym przęsłom. Występują one w ścianach wzdłużnych, co wykazały bieżące badania architektoniczne. Kamień łamany jest materiałem popularnym w Sanoku: wszystkie właściwie historyczne budowle murowane stawiane były z niego (np. zamek starościński z wieku XVI czy dom
mansjonarzy z I połowy wieku XVIII). Kamień – i dodawaną doń niekiedy
cegłę – łączono obficie stosowaną zaprawą wapienną. Tego rodzaju technika
była powszechna w XVII wieku, jak też i później w całej Polsce i dalej.
Założenie klasztorne wpisane w układ przestrzenny lokacyjnego miasta wznosi się w północno-wschodniej części Sanoka. Klasztor (wraz z należącymi doń domami) sąsiaduje z rynkiem z jednej strony, z drugiej zaś
góruje nad stromym brzegiem doliny Sanu. Z okien wschodniego skrzydła roztacza się daleki widok na łagodne wzniesienia Pogórza Sanockiego.
Kościół jest orientowany. Składa się z prostokątnego prezbiterium
dwuprzęsłowego o przęsłach w formie leżącego prostokąta oraz prostokątnej nawy. Od strony wschodniej, tj. od tzw. przepaści, chór wspierają dwie
nietypowe, piramidalne przypory kamienne79. Prezbiterium jest w całości
podpiwniczone: głęboka, sklepiona kolebkowo z lunetami krypta dostępna
jest od strony zakrystii. Kiedyś prowadziły do niej szerokie kamienne schody zaczynające się w nawie głównej i wiodące przez szerokie obramienie.
Wejście zostało wtórnie zamurowane. Prezbiterium jest kryte sklepieniami
kolebkowo-krzyżowymi. Doświetlają je rozglifione okna zamknięte półkolem, zlokalizowane w ścianie połnocnej (dwa) i południowej (jedno).
W partii przęsła zachodniego do chóru przybudowana jest podpiwniczona,
jednokondygnacyjna zakrystia i połączony z nią również podpiwniczony
skarbiec. Z zakrystii do prezbiterium prowadzi portal zamknięty łukiem
odcinkowym80. W miejscu, gdzie zakrystia przylega do prezbiterium, okna
nie było i nie ma. Te dwa człony budowano więc równocześnie.
Do prezbiterium przylega czteroprzęsłowa nawa kościelna z wewnętrznym przedsionkiem i tzw. babińcem nad nim. Znajdują się one w wydzielonym przęśle zachodnim korpusu, z którym z kolei łączy się obecna salka
katechetyczna i wieża. Wnętrze partii dla wiernych jest więc trójprzęsłowe.
Kryją je sklepienia kolebkowo-krzyżowe o proporcjach zbliżonych do sklepień prezbiterium. Ponadto po dwóch stronach nawy, w przęśle wschodnim,
wznoszą się dwie kaplice założone na planie kwadratu i połączone z wnętrzem za pomocą szerokich arkad. Powstała w ten sposób namiastka transeptu,
a kościół jako całość zyskał układ poziomy zbliżony do krzyża łacińskiego.
79 Trudno obecnie stwierdzić, czy powstało ono równocześnie z murami chóru, czy też jest
późniejszym dodatkiem, wykonanym z obawy o tektoniczną trwałość budowli.
80 Pozostałe elementy założenia klasztornego wzniesione zostały bez wątpienia później. Będą
one omawiane niżej.
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Poza wspomnianymi przyporami wschodnimi chóru w kościele brak
wyraźnej artykulacji zewnętrznej, nie ma też sporej części tynków. To zaś,
co się zachowało, pochodzi z czasów przebudowy kościoła u schyłku XIX
wieku i ma charakter neoromański. Również ta XIX-wieczna dekoracja
została częściowo zniszczona81. Tak więc od zewnątrz artykulacji nowożytnej w chwili obecnej brak. Interesująco pod względem poznawczym prezentuje się natomiast wnętrze. Badania architektoniczne przeprowadzane
wraz z pracami konserwatorskimi wskazują, że mury prezbiterium były
przekształcane w XVIII i XIX wieku.
Wewnątrz artykulację tworzą obecnie pilastry toskańskie o przysadzistych proporcjach. W odkrywkach na styku pilastrów ze ścianą można
dostrzec pierwotny tynk, o różowawym zabarwieniu, wchodzący pod owe
pilastry, które są zatem nowsze odeń. Ponadto nasady otworów okiennych
nie są skoordynowane, jak to zazwyczaj bywa, z kapitelami – występują
one niżej. W murze od strony wschodniej odkryto szeroką bruzdę, wyglądającą na miejsce po zlikwidowanym gzymsie obiegającym niegdyś wnętrze. Widać więc, że obecne ukształtowanie wnętrza kościoła różni się od
pierwotnego82.
C. Kościół na tle współczesnej architektury sakralnej
Jednonawowe sklepione kościoły z niższym i węższym od nawy,
również sklepionym chórem kapłańskim, takie jak świątynia sanockich
Franciszkanów, powstawały, można powiedzieć masowo, w II ćwierci XVII
wieku na terenie całej Małopolski i Rusi Koronnej, jak też na rozległych
obszarach innych ziem Rzeczpospolitej83. Ich popularność wynika między
innymi z prostoty. Ponadto do rozpowszechnienia tego rodzaju programów
przyczyniły się reguły zakonne, w tym rzecz jasna wszelkich odgałęzień
zakonu św. Franciszka84. Nakazywały one ubóstwo w architekturze, czyli
81 Elewacja budowli została opracowana w latach 60. w myśl pewnej mody konserwatorskiej
panującej w latach międzywojennych oraz po II wojnie światowej. Chodziło o to, aby eksponować surowy wątek i podkreślić jego charakter wydatnym, zaciętym w szpic fugowaniem.
82 Spostrzeżenia te potwierdza analiza ubiegłowiecznych źródeł.
83 Jest to jeden z dwóch najczęściej stosowanych w XVII wieku typów rozwiązań (obok
kościoła salowego, czyli nie posiadającego wyodrębnionego architektonicznie prezbiterium).
Marta Samek w swej niepublikowanej pracy doktorskiej o jednonawowych kościołach krakowskich w XVII wieku wylicza dwanaście kościołów salowych i czternaście z wyodrębnionym, zazwyczaj niższym i węższym od nawy, chórem.
84 A. Błachut, Budownictwo małopolskiej prowincji reformatów w XVII w. w świetle ustawodawstwa zakonnego, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 24, z. 2, 1979, s. 123-138; idem, Architektura zespołów klasztornych reformatów małopolskich w XVII wieku, Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki, t. 24, z. 3, 1979, s. 219-240. Por. także A. B. Sroka, Prawo i życie polskich reforma-
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powrót do pierwotnych pryncypiów, przypomnianych z całą mocą przez
Sobór Trydencki i potwierdzonych w licznych konstytucjach oraz statutach zakonnych.
Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na proces podejmowania decyzji
w sprawach typu i wielkości budowli. Otóż zgodnie z XVII-wiecznym zwyczajem, to właśnie prowincjałowie narzucali fundatorom program przestrzenny kościołów i klasztorów. W budownictwie zakonnym funkcjonowało wciąż średniowieczne pojęcie exemplum, tj. wzorca. Był nim na ogół
najstarszy lub oceniony jako najwłaściwszy z punktu widzenia przepisów
zakonnych już istniejący obiekt. W wypadku zakonu oo. Franciszkanów odwoływanie się do monumentalnych świątyń średniowiecznych, jak krakowska czy lwowska, nie było wskazane. Posługiwano się więc modelami
kościołów proponowanymi przez kapitułę generalną, prowincjała i związanych z nimi budowniczych lub zaakceptowanymi przez bratnie zgromadzenia, np. Bernardynów czy Reformatów, którzy w II ćwierci XVII wieku
mieli okres wyjątkowego dynamizmu fundacyjnego i co za tym idzie –
koniunktury budowlanej.
W związku z powyższym nie powinno dziwić, że nieco wcześniej lub
współcześnie z sanockim kościołem braci mniejszych powstał cały szereg
świątyń klasztornych identycznych pod względem dyspozycji przestrzennej
w całości lub też w poszczególnych członach.
Możemy tu wymienić liczne obiekty. Niezachowana, pierwsza świątynia krakowskich Reformatów z lat 1628-1640 (poświęcenie 1647) miała
trój- lub czteroprzęsłową nawę oraz niższy i węższy chór85. Kościół Bonifratrów, św. Urszuli w Krakowie powstały w latach 1634-1647, posiada
czteroprzęsłową nawę oraz węższe i niższe jednoprzęsłowe prezbiterium86.
Ponadto analogiczne nawy można spotkać w niezachowanych kościołach
śś. Szymona i Judy na Kleparzu (po 1637), św. Wawrzyńca na Kazimierzu
(1640-1642), św. Piotra na Garbarach (po 1657), św. Walentego na Kleparzu
(l661; w nawie był tu jedynie strop), jak również w starszych budowlach
przekształcanych w XVII wieku (kościoły św. Marii Magdaleny, śś. Jana
Chrzciciela i Jana Ewangelisty)87. Ich prezbiteria zakończone są apsydą.
tów, Kraków 1975. O budownictwie Kapucynów, którzy pojawili się w Polsce dopiero w roku 1681,
zob. M. Topińska, Budownictwo kapucynów w Polsce w świetle konstytucji i tradycji zakonu, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 19, z. 3, 1974, s. 191-218. Informacje o budownictwie franciszkańskim, z braku odpowiedniej monografii, pochodzą ze źródeł oraz opracowań historycznych.
85 M. Samek, op. cit., s. 101-108. Warto przypomnieć, że drugi kościół reformacki budowano w latach 1666-1672 według tych samych pryncypiów: ma on trójprzęsłową nawę i dwuprzęsłowe prezbiterium; jedno i drugie sklepione.
86 Ibidem.
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Z obiektów poza Krakowem na szczególną uwagę zasługuje stosunkowo wczesny kościół Reformatów w Wieliczce (1624-1625), z czteroprzęsłowym korpusem i trójprzęsłowym prezbiterium, będący obiektem
wzorcowym dla świątyń tego zgromadzenia w Małopolsce88. Wspomnieć
też wypada jego mniej lub bardziej wierne repliki w Stopnicy (1638-1647),
Zakliczynie (1641-1651), Przemyślu (1641-1664), Bieczu (1644-1653) –
współczesne kościołowi w Sanoku89. Były też liczne podobne budowle
późniejsze o kilkanaście lat90.
Przy wszystkich tych kościołach – niezależnie od tego, czy równocześnie z nimi stawiano murowany klasztor czy nie – wznoszona była z reguły murowana zakrystia.
Nie tylko układ przestrzenny wspomnianych obiektów jest zbieżny.
Analogiczne są ich proporcje, forma sklepień oraz – o ile to można stwierdzić – system artykulacji wnętrza. Podobnie jak kościół franciszkański
w Sanoku charakteryzują się one przyciężkimi proporcjami. Szczyty ich
dachów mają najczęściej kształt trójkąta równobocznego. Wnętrza są niskie
i zwarte, do czego przyczynia się typ sklepień i prostota artykulacji (lub
jej brak). To samo dotyczy elewacji zewnętrznych.
W naszym przypadku zewnętrzna dekoracja architektoniczna uległa
zasadniczemu przekształceniu w epokach późniejszych, tak że nie można
stwierdzić, jak wyglądała w XVII wieku. W każdym razie musiała być skromna i – o ile w ogóle ją wykonano – to wyprowadzona została w tynku. Można to dziś stwierdzić, obserwując strukturę wątku kamiennego, w którym
brak śladów po jakiejkolwiek artykulacji wykonanej wraz z budową muru
(tj. w kamieniu).
W XVII wieku stosowano powszechnie sklepienia kolebkowo-krzyżowe i kolebkowe z lunetami. Niekiedy dzieliły je pasy gurtowe, częściej
jednak nawet tak skromnego urozmaicenia brakowało, szczególnie w kościołach klasztornych zakonów żebraczych. Badania murów kościoła sanockiego w jego wnętrzu wykazały, że obecna artykulacja jest wtórna.
Z przekazów źródłowych wiadomo jednak, że istniały pilastry węższe od
obecnych, których pozostałości ukryte są zapewne w ich trzonach.
W sumie można stwierdzić, że kościół franciszkański w Sanoku,
zbudowany w latach 1640 i następnych, rysuje się dosyć wyraźnie jako
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Wszystkie informacje wg M. Samek, op. cit.
A. Błachut, Budownictwo..., op. cit., s. 227.
89 Ibidem, s. 227.
90 W Gliwicach (1655-1673), Lwowie (1656-1664), na Górze Św. Anny (1659-1673), w Lublinie (1663-1674), Krakowie (II 1666-1672), Sandomierzu (1678-1689). Za A. Błachut, Budownictwo..., op. cit., s. 240.
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budowla typowa dla epoki wczesnego baroku, powiązana w sensie genetycznym z architekturą klasztorną, ze szczególnym uwzględnieniem zakonów
żebraczych91. Założenia materiałowo-techniczne, program funkcjonalnoprzestrzenny i zastosowane formy architektoniczne (sklepienia, otwory,
artykulacja) mają charakter rozwiązań typowych. Są to rozwiązania nowożytne, barokowe, nie mające żadnego związku z współczesnym popularnym budownictwem konserwującym elementy tradycji średniowiecznej.
W tym miejscu pojawia się kwestia autorstwa budowli. Na ten temat
nic pewnego nie można stwierdzić, ze względu na brak danych archiwalnych
oraz wyraźnych cech indywidualnych w ukształtowaniu obiektu. Na dodatek
należy podkreślić, że realizacja „znormalizowanego” projektu, o powszechnie stosowanych formach, miała charakter działalności rzemieślniczej, nie
zaś twórczej. Praca ta wykonywana była niewątpliwie przez jakiś warsztat
z mistrzem budowniczym na czele. Brak w nim było wykształconych w produkcji i detalu kamieniarzy92.
Należy wątpić, czy taki warsztat istniał w Sanoku, gdzie całość zabudowy (z wyjątkiem zamku) była drewniana. Może więc sprowadzono
w tym celu jeden z zespołów budowniczych działających w jednym z głównych miast regionu: w Przemyślu93, Jarosławiu94, Rzeszowie95, Krośnie96 albo
gdzie indziej97. Ziemie Ruskie Korony przeżywały bowiem wówczas wielki
dynamizm fundacyjny. Zaznaczyła się tam w związku z tym wyraźna koniunktura budowlana i działały liczne wyspecjalizowane warsztaty98. Wziąć
pod uwagę należy też inną możliwość; klasztor sanocki mógł wszakże być
budowany przez pracujący wyłącznie na potrzeby zakonu św. Franciszka
warsztat spoza Rusi. Zbudowany w latach 40. XVII wieku kościół musiał
być pokryty dachem i ukończony w sensie zamontowania stolarki, oszklenia,
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Na tym tle zaskakująca wydaje się opinia zaprezentowana w KZSP (op. cit., s. 99), że budowla jest bez cech stylowych.
92 Wskazuje na to fakt, że nie zachowały się żadne właściwie szczątki kamiennego detalu
o formach XVII-wiecznych.
93 W II ćwierci XVII wieku stawiano tu kościół oo. Karmelitów Bosych, Jezuitów, przebudowywany był klasztor Reformatów, a odbudowywany szpital i kościół Świętego Ducha.
94 Odbudowywano po wielkim pożarze w roku 1625 kościół i klasztor Jezuitów oraz w latach
1629-1635 kościół Matki Boskiej Polnej.
95 Od roku 1627 budowano kościół Bernardynów.
96 W latach 30. XVII wieku stawiano szkołę jezuicką, przebudowie uległa dwukrotnie gotycka fara, przy kościele franciszkańskim powstała wspaniała kaplica Oświęcimów.
97 Takich jak Sambor, Łańcut, Leżajsk, Mrzygłód, Tyrawa, Jaćmierz, Stryj, Krzeszów, gdzie
w latach przed połową XVII wieku powstawały kościoły parafialne, klasztorne, w których
przebudowywano różne obiekty sakralne i świeckie.
98 J. Frazik, Sztuka ziemi przemyskiej i sanockiej około roku 1600. Uwagi o wykonawcach, [w:]
Sztuka około roku 1600, red. T. Hrankowska, Warszawa 1974.
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pomalowania wnętrza. Korzystano tu niewątpliwie z miejscowych wytwórni ceramiki budowlanej (cegła, dachówka), hut szkła, zatrudniano lokalnych cieśli,
stolarzy i malarzy99, których ani w Sanoku, ani w okolicy nie brakowało.
E. Wyposażenie kościoła
Około połowy XVII wieku powstać musiały pierwsze ołtarze w nowym kościele; stopniowo kompletowano także pozostałe wyposażenie: stalle,
konfesjonały, balaski, ławki kościelne, rzeźby i obrazy, naczynia i szaty liturgiczne. Niektóre z nich mogły być importami z bliższych i dalszych stron.
Z małymi wyjątkami nie ma po nich obecnie żadnych śladów.
Jednym z zachowanych (choć poważnie zniszczonych) jest obraz
Matki Boskiej Consolationis. O tym interesującym dziele napisano niedawno, że jego wymowa ideowa zbliżona jest do średniowiecznej Piety, gdyż
śpiące Dzieciątko przywodzi na myśl śmierć Chrystusa. Namalowano go
według tego samego wzoru graficznego, co obraz w kościele Franciszkanów
w Osiecznej koło Poznania100. Malowidło było błędnie identyfikowane ze
wspomnianym w wizytacji Jana Donata Caputo obrazem przywiezionym
z Moskwy przez Krzysztofa Tarnawskiego.
Z XVII wieku pochodzą też dwa krucyfiksy (w przedsionku i w kaplicy przy wejściu do zakrystii) oraz barokowy kielich z roku 1676 fundacji
Michała Millera z trzema medalionami trybowanymi na stopie i trzema na
koszyczku z przedstawieniami Maryi z Dzieciątkiem i świętych. Jak widać
z powyższego zestawienia, wyposażenie kościoła i klasztoru Franciszkanów
ulegało stałej wymianie. Z tego właśnie powodu nie mamy dzieł XVIIwiecznych, a i z XX wieku – niewiele.
Dzieje kościoła i klasztoru w XVIII wieku
1. Ozdabianie świątyni w dwóch pierwszych dekadach stulecia
Na przełomie XVII i XVIII wieku nad stromym brzegiem doliny Sanu
widoczny był w panoramie Sanoka murowany kościół z zakrystią oraz
drewniane zabudowania konwentualne Franciszkanów. Trwał jednak nadal
proces powiększania, przebudowywania, dekorowania i adaptacji całego
zespołu. Informuje o tym między innymi zapis ks. Ludwika Elbinga w tekście jego wizytacji, odbytej w roku 1717. Przed jego pobytem w Sanoku
wzniesiona została przy północnej części frontowej elewacji świątyni mu99

M. Horn, Ruch budowlany..., op. cit., s. 152.
E. Śnieżyńska-Stolot i F. Stolot, op. cit., s. 940. Obraz wart jest zapewne odrębnej monografii.
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rowana dzwonnica101, która pełniła też funkcję wieży zegarowej102. Była ona
jednokondygnacyjna, kryta dachem gontowym, z miedziana kulą u szczytu103.
Zagadkowo rysuje się natomiast sprawa kaplic bocznych. Kiedy je
wybudowano – nie wiemy. Nie wspominają o nich starsze wizytacje (również ta z roku 1717). Jakieś kaplice wzmiankowane były w księdze wydatków
i przychodów konwentu w roku 1776 i później. Nosiły wówczas wezwanie
Pana Jezusa i Matki Boskiej Pocieszenia (Consolationis). Z późniejszych
zapisków wizytatorów (1803) wiemy jednak, że kaplica (ołtarz) Pana Jezusa
znajdowała się w krużgankach klasztornych. Tak więc może tylko kaplica
Matki Boskiej Pocieszenia powstała w czasach staropolskich. Tuż przed
rokiem 1717 kościół był wyposażany, został też poddany pracom restauracyjnym, które objęły elewacje, posadzki, ołtarze i inne elementy wyposażenia. Zajmował się tym ówczesny gwardian, pochodzący, jak niektórzy
jego poprzednicy, z okolicznego ziemiaństwa i otrzymujący odeń wsparcie.
Z tego czasu pochodzi zapewne ołtarz główny noszący wezwanie
Świętego Krzyża, który jest typowym jednokondygnacyjnym retabulum
architektonicznym, sześciokolumnowym, z rzeźbami w arkadzie środkowej i w zwieńczeniu. Jego wykonanie należy wiązać z pracami realizowanymi około roku 1717, na co wskazuje struktura architektoniczna, rzeźby przedstawiające Boga Ojca i aniołki pośród chmur oraz wykorzystany
ornament: typowy dla późnego baroku stylizowany akant104.
Innym dziełem powstałym na początku XVIII wieku jest piękna sukienka na obraz Matki Boskiej Pocieszenia. Zwyczaj ozdabiania obrazów
aplikacjami srebrnymi miał w dawnej Rzeczpospolitej ugruntowaną tradycję105. Do sporządzania tego rodzaju ozdób wykorzystywano niejednokrotnie materiał z dawniej ofiarowanych wotów lub starych naczyń liturgicznych. Podobne sukienki i liczne wota były też w innych ołtarzach
kościoła Znalezienia Krzyża Świętego, ale się nie zachowały, padając ofiarą
kontrybucji, konfiskat (sukienka na obrazie św. Antoniego) lub przeróbkom na
101 Dzwony wspomniano w nie zachowanym inwentarzu kościoła, na który powoływano się
w późniejszych dokumentach.
102 Jest o budowie wzmianka w wizytacji z roku 1717. W roku 1785 naprawiany był przez
p. Schabieńskiego zegar na wieży.
103 O jej naprawie wspominają zapiski w księdze wydatków i przychodów konwentu z lat 1777
i 1778.
104 Ołtarz główny przetrwał pożogę w roku 1872 i był konserwowany oraz przekształcony.
Konserwacja z lat 1997-1998 przywróciła mu oryginalną formę i kolorystykę. Jak dotąd nie
wróciły niestety na swoje miejsce figury asystencyjne, przedstawiające stojących pod Krzyżem N.P. Marię oraz św. Jana Ewangelistę (eksponowane w Muzeum Historycznym w Sanoku).
105 M. Karpowicz, Uwagi o aplikacjach na obrazy i o roli sreber w dawnej Rzeczpospolitej,
Rocznik Historii Sztuki, nr 16, 1986, s. 123 i n.
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nowe. Inwestowano więc, jak widać, przede wszystkim w Dom Boży i jego
wyposażenie. Wzmianka we wspomnianej wizytacji potwierdza bowiem,
że klasztor był wzniesiony z drewna, a ponadto ubogi, stary, zniszczony i zbudowany bez regularnego planu (miser et antiquus, desolatus absque dispositione extructus). Murowany klasztor powstał zatem po roku 1717.
2. Rozbudowa klasztoru i dekoracja kościoła od roku 1717 do
końca XVIII wieku
Brak dokumentów i możliwości prowadzenia szerszych badań in situ
utrudniają szczegółowe rozwarstwienie murowanego klasztoru. Z cytowanego przekazu z roku 1717 wynika, że w tym czasie oprócz kościoła i wieży
jedynie zakrystia była murowana106. Budowę murowanego czworobocznego
klasztoru można więc datować na lata po 1717 roku. Nie jest to budowla
jednolita. Uważna obserwacja planów zespołu, jak też jego struktury architektonicznej, pozwala dostrzec różne nieregularności i ujawnić różnice,
np. w szerokości traktów mieszkalnych (najwęższe są od zachodu), jak również drobnych odchyleń w osiach murów. Widać, że skrzydła klasztorne
wznoszone były z osobna. Nie wiemy kiedy. Konstatujemy jednak występujące w dwóch etapach znaczące „zagęszczenie” nowych fundacji i darowizn, jakie można odnotować w latach 1722-1747, a następnie 1758-1775107
oraz szczegółowych rachunków od 1776 roku.
Wykorzystując cały dostępny materiał, pokusić się można wyłącznie
o hipotezę roboczą. Jak się wydaje, budowę murowanego klasztoru zaczęto
w II ćwierci XVIII wieku od skrzydła zachodniego, stawiając je wówczas jako
parterowe. Dopiero w latach 70. XVIII wieku nastąpiła jego nadbudowa, jak
również wzniesienie od podstaw skrzydła południowego i wschodniego, które
dość niezręcznie „dowiązano” do XVII-wiecznej zakrystii. Te właśnie prace
znalazły wyraźne odzwierciedlenie w źródłach z późnych lat 70. wieku XVIII108.
106 Jednokondygnacyjna zakrystia i przylegające do niej piętrowe skrzydło wschodnie mają
poszczególne poziomy użytkowe i okienne usytuowane na różnych wysokościach. Ich mury obwodowe, układ korytarzy i podziały wewnętrzne nie są ustawione w tych samych liniach. Także
osie wzdłużne obu tych członów skrzydła mijają się (o kilka stopni), co dobrze widać na rysunku pomiarowym. Spostrzegamy szereg innych różnic, takich jak kształt i układ osi okiennych.
107 W roku 1758 nastąpiło uroczyste pogrzebanie w krypcie kościelnej zebranych z cmentarza kości zmarłych. Informuje o tym tablica pamiątkowa w przedsionku. Może to był jeden
ze skutków prac budowlanych. W tym samym roku Franciszkanie uzyskali zwolnienie swych
nieruchomości od podatków zarówno państwowych, jak i miejskich.
108 Zachowany był wtedy jeszcze po części dawny podział administracyjno-terytorialny i w pewnym zakresie sprawy szły takim porządkiem, jak przed rozbiorami; trwało to około 10 lat.
Zmiany typu administracyjnego przyniosła regulacja podjęta w roku 1782. Na ten temat zob.
T. Opas, Sanok w okresie przedautonomicznym, [w:] Sanok. Dzieje miasta, op. cit., s. 285 i n.
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Klasztor otrzymał nowe uposażenia. Pieniądze wydawane były na budowę.
W 1776 roku i latach następnych płacono za dostarczony kamień (204 fury),
cegłę, stolarkę i prace ślusarskie oraz kryto gontem dachy w konwencie, które
pobijane były nowym gontem; prace ciągnęły się w roku następnym109.
Wszystko to daje wyraźny obraz poważnej kampanii budowlanej
realizowanej w partii klasztornej założenia. Murowany konwent skompletowany został w formie czworobocznej dopiero wtedy110. Klasztor był
początkowo po części piętrowy (skrzydło zachodnie111), od wschodu zaś
i południa – parterowy. Potwierdza to opis z roku 1803, znany w odpisie,
sporządzonym przez o. Karwackiego.
Klasztor był wówczas cały murowany i (częściowo) wyciągnięty na
piętro. Na parterze wszędzie były sklepione korytarze; odbywała się po nich
procesja do kaplicy Pana Jezusa (mieszczącej się w krużgankach). Na piętrze,
w skrzydle zachodnim, było pięć pokoi. Zabudowania konwentualne były
kryte gontem. W tym okresie w klasztorze mieściła się szkoła normalna (czyli
podstawowa), apteka z laboratorium aptekarza i browar klasztorny112. Był
też skład na drewno i stajnia. Cały konwent opasany był murem kamiennym, a po stronie wschodniej i południowej rosły drzewa owocowe.
Roboty prowadzone przed dwustu z górą laty nie ograniczały się do
konwentu ani też nie miały wyłącznie charakteru budowlanego. Szeroki zakres miały działania typu dekoracyjnego, prowadzone równolegle
w kościele. Pracowano przy ozdabianiu istniejących i budowie nowych
ołtarzy. I tak w roku 1776 wykonano sukienkę srebrną z wotów na ołtarzu św. Marcina, następnie złotnik Jakub Szmulewicz sporządził korony
do siedmiu ołtarzy z srebra konwenckiego, a malarz Serafiński malował
antepedia i ramy do nich. W roku 1777 wykonał on obraz (krucyfiks?)
Pana Jezusa i ołtarz w korytarzu, dalej ołtarz św. Jana Nepomucena113
i szereg innych nie wymienionych z nazwy114. Srebrzył też lusterka do
ołtarza głównego, do którego, po odnowieniu, zakupiono kitajkę i jedwabne zasłony.
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Prace wykonywał Michał Gadomski. Naprawiano też dach i kotły nad wieżą.
Nie było jeszcze wówczas skrzydła środkowego, dzielącego wirydarz na pół. Powstało
ono zapewne po połowie XIX wieku.
111 Wiemy to z późniejszych materiałów.
112 Browar i stajnia spłonęły w czasie wielkiego pożaru miasta w roku 1782. F. Kiryk, Terytorium i zabudowa, [w:] Sanok. Dzieje miasta, op. cit., s. 114.
113 W roku 1786 nie wymieniony z nazwiska malarz z Brzozowa malował obraz do ołtarza
św. Jana Nepomucena, a w roku 1788 malowano doń ramę. Nie wiemy, czy była to zasuwka,
czy też tak długo (ok. 10 lat) trwały prace restauracyjne przy tym ołtarzu.
114 Oprócz Serafińskiego w źródłach występują też malarze Józef Dobrowolski i Stanisław
Kalinowski.
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W kaplicy Consolationis ołtarz był dopiero robiony115. Kiedy w roku
1784 dokonano spisu wotów, wymienione były przy okazji ołtarze w liczbie
sześciu: Crucifixi Domini – główny, Consolationis B.V.M. – w kaplicy po
stronie Ewangelii, Scapularis B.V.B. et S. Antonii – w nawie po stronie Epistoły, zwany najczęściej ołtarzem św. Antoniego, S. Iosepho, S. Francisci et
Cajetani, S. Martino Ep[isco]pi116. Trzy z nich istnieją do dziś: ołtarz główny
oraz dwa boczne Matki Boskiej (Consolationis) i św. Antoniego.
Ołtarz główny (ok. 1717) wspomniany został wyżej. Odmienne odeń
w formie są – stanowiące komplet – ołtarze boczne, powstałe zapewne
w latach 70. XVIII wieku i bardzo jak na te czasy zapóźnione stylowo.
Ich formę oparto o motyw aediculi z kręconymi kolumnami korynckimi.
W rozerwanych przyczółkach pojawiają się hierogramy i putta. Obrazy
w prześwitach środkowych przedstawiają Marię z Dzieciątkiem (XVII wiek)
i św. Antoniego Padewskiego. Temu ostatniemu towarzyszą płaskorzeźbione sceny z cudami świętego, wkomponowane w ramę obrazu. Są na nich
koszulki: srebrna z XVIII wieku na wizerunku maryjnym, a papierowa na
postaci św. Antoniego117.
Omawiając wyposażenie kościoła, wspomnieć warto, że w roku 1776
wzmiankowany był organista (nazwiskiem Niezgielewicz118), z czego wynika, że w kościele były już organy. Naprawiano je właśnie, co z kolei
wskazuje, że były tam już jakiś czas.
Malarze Serafiński119, Dobrowolski i Kalinowski malowali też kościół,
kaplicę i zakrystię, do której jednocześnie zakupiono lawaterz cynowy oraz
w konwencie – refektarz, furtę i locutorium (rozmównicę). W rozmównicy Kalinowski malował osoby na sklepieniu. Ich dzieła nie zachowały się
z wyjątkiem malowideł w kaplicy po stronie południowej. Na ścianie południowej odkryto tam ostatnio iluzjonistycznie przedstawione retabulum
architektoniczne o formach późnobarokowych. Strukturę kolumnową w formie rozbudowanej aediculi zdobią iluzjonistyczna kotara oraz figury dwóch
świętych. Daje to niejakie wyobrażenie o ówczesnej dekoracji malarskiej
całego kościoła.
Podejmowano także inne działania artystyczne. W latach 1754 i 1758
w kościele znalazły się piękne epitafia z czarnego marmuru dębnickiego,
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Pieniądze za roboty odbiera p. Jaworski – stolarz pracujący dla konwentu.
W rachunkach pojawia się jeszcze ołtarz Świętej Trójcy i św. Kajetana, przerabiany w roku
1786 przez niejakiego Relichowskiego, identyczny zapewne z ołtarzem śś. Franciszka i Kajetana.
117 Srebrną zarekwirowali Austriacy, a konwent z braku środków mógł wykonać jedynie tymczasową z papieru.
118 W roku 1777 zastąpił go Andrzej Niesiorowski.
119 Pracował do śmierci (1778).
116
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wykonane w podkrakowskich warsztatach dla Ignacego Adama Lewickiego
i jego żony Marianny z Tarnawieckich oraz dla Amalii z Brühlów Mniszchowej (obecnie w przedsionku)120. Mają one typowe formy i prezentują
dosyć wysoki poziom artystyczny. W roku 1778 wykonana była dekoracja
efemeryczna na pogrzeb dobrodzieja konwentu p. Błońskiego; Serafiński
malował herby. Wykonywał on też jakieś prace w związku z obchodem
kanonizacji bł. Bonawentury121.
Formy typowe dla około połowy XVIII wieku ma efektowny Pacyfikał
z relikwiami Krzyża Świętego, zachowany w skarbcu kościelnym. Jest on
zdobiony srebrzonymi i złoconymi ornamentami metalowymi (rocaille)
i ma dodaną – pochodzącą zapewne z innego zespołu – srebrną koronę.
Również niektóre ornaty zawierają tkaniny z wieku XVIII. W zakrystii
kościelnej zachowały się trzy ornaty białe z haftami srebrnymi z XVIII wieku,
przeszytymi na nowy podkład, jeden ornat niebieski z chińskiego jedwabiu
oraz jeden czerwony. Było ich niegdyś wiele więcej. Czas jednak robi swoje.
Wiek XIX
1. Przed okresem autonomii galicyjskiej
Schyłek XVIII i początek XIX wieku był czasem stagnacji i udręk
spowodowanych restrykcjami józefińskimi. Austriacki monarcha, cesarz
Józef II, zamierzał podporządkować Kościół państwu, a już szczególnie
uciskał klasztory. Różne zarządzenia, urzędowe nakazy, utrudniające działalność duszpasterską i egzystencję konwentu oraz konfiskaty – np. sreber
kościelnych – nie ominęły też Sanoka122. Działalność urzędników austriackich (złagodzona zresztą z upływem czasu) to jedynie początek nieszczęść,
jakie dotknęły tutejszych minorytów w okresie rozbiorowym.
Od roku 1782, po spaleniu się sanockiego kościoła parafialnego,
w świątyni konwentualnej gościła parafia123. Było to powodem licznych
120 Dzieje marmurów dębnickich omawia W. Tatarkiewicz, Czarny marmur w Krakowie,
[w:] O sztuce polskiej XVII i XVIII wieku. Architektura, rzeźba, Warszawa 1966, s. 347 i n. Tam
też informacja o dzierżawcach gór w XVII i XVIII wieku oraz o autorach projektów poszczególnych rozwiązań. Por. także T. Mańkowski, Marmury dębnickie za Stanisława Augusta,
Prace Koła Historyków Sztuki, nr 6, s. 41. Autor pisze o tym, że kiedy w roku 1771 Jerzy
Mniszech budował mauzoleum dla swojej żony w Dukli, sprowadzał kamieniarza od marmurów z Czernej.
121 Opłacano też drobne roboty: malowanie drzwi, drągów do świec.
122 Zabrano między innymi wota i sukienkę z obrazu św. Antoniego.
123 Pozytywnym aspektem sprawy było przekazanie kościołowi Świętego Krzyża uposażenia parafialnego: folwarków i łąk. Z drugiej jednak strony Franciszkanie wysprzedawali swoje
nieruchomości. Por. F Kiryk, Stosunki kościelne..., op. cit., s. 243, 244.
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sporów i utrapień dla Franciszkanów. Przez siedemdziesiąt pięć lat (do 1857)
funkcję proboszczów pełnili w Sanoku gwardianie franciszkańscy, a bracia
bywali wikarymi. Cała posługa duszpasterska typu parafialnego była sprawowana przez Franciszkanów. Następnie, gdy w jednym kościele funkcjonowali równocześnie minorycki gwardian i świecki ksiądz proboszcz,
stosunki uległy pogorszeniu, między innymi ze względu na spory kompetencyjne. Ta – jak ją określali później Franciszkanie – niewola babilońska
konwentu trwała do roku 1886. Kronikarze klasztorni przypominali w związku z tym trudne początki swych poprzedników przed pięcioma wiekami i ich
spory z duchowieństwem diecezjalnym.
W tym stosunkowo długim okresie wiele się wydarzyło, jeśli chodzi
o budownictwo i wyposażenie zespołu franciszkańskiego. Przybyły malowane olejno na płótnie: obraz Trójca Święta (1815), stacje Drogi Krzyżowej,
eksponowane obecnie w krużgankach, oraz sześć portretów papieży, których
zestaw jest dość przypadkowy, co wskazuje, że mamy do czynienia z fragmentem większej całości. Widzimy na nich św. Korneliusza (251-253), Mikołaja IV (1288-1292), Aleksandra V (1409-1410), Sykstusa IV (1471-1484),
Sykstusa V (1585-1590), Klemensa XIV (1769-1774). Prezentują one typową sztukę małomiasteczkową (cechową), o skromnych możliwościach i wyraźnych zapożyczeniach kompozycyjnych z dzieł poprzednich epok. Jedynie
pierwszy z nich – św. Korneliusz – nie należał do zakonu św. Franciszka,
pozostali byli jego członkami przed wyborem na Stolicę Piotrową i z tej racji
zostali przedstawieni na portretach zamówionych przez konwent sanocki.
Najważniejszym przedsięwzięciem było jednak nadbudowanie pięter
nad wschodnim i południowym skrzydłem klasztoru, które nastąpiło w latach
1846-1847. Świadczą o tym zachowane w archiwum klasztornym plany
dachów i elewacji, rachunki za materiał i robociznę, jak również zapiski
wizytatorów oraz tablica wmurowana w ścianę krużganków na piętrze124.
Wizytator pisał (w roku 1848): ponieważ konwent od zachodu był piętrowy, linia jego wschodnia i południowa nad przypaścią parterowa, więc
O. Gracowski wymurował na obydwu liniach piętro125.
124 Napisano na niej: KLASZTOR W.W. O.O. MINORYTÓW / FUNDOWANO PRZEZ
WŁADY- / SŁAWA KSIĘCIA NA OPO- / LU WIELUNIU I NA RUSI R. / P. 1387 DOKĄD
PO SPALENIU KOŚCIO-/ ŁA X:X: MISSYONARZY R.P. 1783 PA- / RAFIĘ PRZENIESIONO ZAŚ ZA CZA- / SÓW W.W: O. PROWINCYAŁA KLE- / MENSA KOBAK, ZA
STARANIEM W. / O. GWARDYANA PAWŁA GRACOW- / SKIEGO, MURY PIĄTROWE
OD PO- / ŁUDNIA I WSCHODU R.P. 1847 / WZNIESIONO O. A. M. D. G.
Jak widać, w informacji historycznej popełniono błąd: klasztor został fundowany wcześniej. Cały
tekst dobrze ilustruje, jak poważnym osiągnięciem była przy ówczesnej nędzy ta skromna budowa.
125 Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji Polskiej, Sanok, fascykuł 3, wizytacje klasztoru
sanockiego w odpisie o. Alojzego Karwackiego.
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W ten oto sposób klasztor franciszkański w Sanoku osiągnął swą
obecną wysokość. Jego ściany zewnętrzne zaprojektowano w myśl panującego jeszcze na prowincji Cesarstwa „urzędowego” późnego klasycyzmu
o pozbawionym wyrazu indywidualnego, koszarowym charakterze. Proste
podziały lizenowe, gzymsy, regularnie rozmieszczone okna, wyodrębniony
cokół – to wszystko, czym miał zachwycać gmach minoryckiego klasztoru.
Prace ciągnęły się i nie wiemy, czy wykonano wszystko, co zamierzono
(szczególnie jeśli chodzi o dekorację architektoniczną). Spowodował to
między innymi pożar zabudowań folwarcznych, który zmusił konwent do
przerzucenia środków na ich odbudowę.
Zaniedbaniu uległ również kościół. Jego stan charakteryzuje pismo
z prośbą o udzielenie środków na restaurację, skierowane w roku 1851 do
hrabiego Stadiona, gubernatora Galicji. W streszczeniu dokonanym przez
o. Karwackiego sytuacja przedstawia się następująco: kościół przez proboszcza nie restaurowany przykry widok przedstawia. Wieżyczka (...) grozi upadkiem. Dzwonnica w skutek ciągłych przy pogrzebach wydzwanianiach uszkodzona. Okna zamiast szyb, pozatykane cegiełkami a cały kościół wewnątrz
brudny i nieporządny, niżej wszelkiej krytyki. Komentując niniejszy tekst,
warto dodać, że właśnie w roku 1851 Sanok odwiedził, młody wówczas,
cesarz Franciszek Józef. Być może, aby skorzystać z nadarzającej się sposobności i wydobyć pieniądze od rządu, udramatyzowano nieco sytuację.
Dowodu na to nie mamy, ale prawdopodobieństwo istnieje.
Sytuacja, jakakolwiek by była, uległa pewnej poprawie: w roku 1854
pobielono wewnątrz kościół i zakrystię, a w roku 1858 wykonywano prace,
najpewniej typu restauracyjnego, a mianowicie malowanie obrazów, ołtarzów i złocenia, za które otrzymał wynagrodzenie malarz Mirecki. Pieniądze na te roboty wyłożył rząd w roku 1857. W roku 1855 niektóre pomieszczenia klasztorne wynajęte zostały na areszty i sąd cyrkularny, przy
czym na adaptację pomieszczeń przekazał urząd złotych reńskich 1000126.
W tym też czasie powstało skrzydło dzielące wirydarz klasztorny na
dwie części, ze sklepionym korytarzem, szaletami i schodami. Później
w klasztorze znajdowały się mieszkania dla oficerów i kancelarie wojskowe. W roku 1860 przeprowadzono restaurację figury Chrystusa Ukrzyżowanego w babińcu, a w 1864 roku podwyższona została wieża kościelna;
zbudowano jej drugie piętro i dano pokrycie w formie piramidy (dach namiotowy). W roku 1867 wiatr zerwał blachę z dachu kaplicy Pocieszenia.
Kościół zaś był w tak fatalnym stanie, że magistrat w obawie przed kata126 Dla aresztantów przeznaczono też podwórzec klasztorny, który poza godzinami urzędowymi sądu miał być zamknięty.
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strofą budowlaną nakazał rozbiórkę sklepienia (której części – nie wiadomo). Także i w późniejszych pismach kierowanych przez Franciszkanów
do różnych władz mowa o wielkim zniszczeniu kościoła. Jednak – do roku
1872 – nic w tej sprawie nie uczyniono.
2. Okres po pożarze w roku 1872
Anno 1872 dnia 30 maja za gwardiana Piotra Kowalika spalił się
klasztor i kościół sanocki. Pożar domów pod górą klasztorną przeniósł się
na klasztor. Kościół wewnątrz nie zgorzał. Klucze od kościoła miał proboszcz
X. Czaszyński – wówczas nie było go w domu przeto musiano wyrąbać kawał
drzwi by (...) wynieść Sanctissimum. Tymi słowami klasztorny kronikarz
opowiadał o zniszczeniu świątyni. Bezzwłocznie przystąpiono do naprawy.
Szczęściem straty nie były zbyt wielkie: spłonęły dachy, ale – jak możemy
przeczytać – nie ucierpiało poważniej wnętrze. Pojawiła się jednak okazja
przeprowadzenia gruntownego remontu założenia.
Bezpośrednio po pożarze rozpoczęto gromadzenie funduszy. Z pomocą konwentowi przyszedł sam Najjaśniejszy Pan, który zwyczajowo ofiarował datek na odbudowę spalonego kościoła (1000 złotych reńskich).
Najpierw likwidowane były szkody powstałe wskutek pożaru. Następnie do końca XIX stulecia trwał proces restauracji, upiększania (jak to
wówczas rozumiano) i wyposażania kościoła oraz klasztoru. Wyraźnego
impulsu nadało im oczekiwane przez Franciszkanów od stu lat wyprowadzenie parafii z kościoła klasztornego do nowo zbudowanej świątyni w roku
1886, czemu towarzyszył przeprowadzany w atmosferze skandalu rozdział
wyposażenia kościelnego127. Materiały źródłowe dają szczegółowy obraz
tych wszystkich działań, które mają charakter cząstkowy i nie są realizacją
jednolitej koncepcji artystycznej. Zamiast omawiać tu szczegółowo wszelkie
te przedsięwzięcia przedstawiamy zwięzłe ich kalendarium, oparte o analizę
materiału archiwalnego.
1872 – pożar kościoła i klasztoru: zniszczały dachy, przetrwało natomiast wyposażenie; cesarz Franciszek Józef ofiarował pieniądze na odbudowę kościoła; odlano jeden z dzwonów na wieżę kościelną128; naprawiono dachy, sygnaturki.
127 Istnieje szczegółowa, pełna goryczy relacja na ten temat, sporządzona przez ówczesnego
gwardiana, zamieszczona w kronice klasztornej pt. Historya rozdziału czyli wyprowadzenia
się parafii z Kościoła naszego klasztornego. Wynika z niej, że proboszcz, kościelny i grupa
związanych z nimi osób, mimo protestów zakonników i wiernych, bez żenady zabierali dobro
franciszkańskie (obrazy, dzwony, wota, meble etc.) do nowo zbudowanego kościoła parafialnego.
128 Przetrwał on rekwizycję w czasie I wojny światowej, lecz został zrabowany po roku 1939
przez Niemców.
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1874-1875 – wnętrze kościoła zostało pomalowane (malarzom zapłacono 200 + 450 złotych i dano wikt); w ołtarzu głównym wykonano nowe
tabernakulum do wystawiania Najświętszego Sakramentu.
1886 – nastąpiło przeniesienie parafii do nowego kościoła farnego.
1887 – kapituła klasztorna uchwaliła gruntowną restaurację klasztoru, przy okazji odnowiono i kościół; nastąpiła rozbiórka i wzniesienie od
nowa poważnych partii murów w skrzydłach południowym i zachodnim:
można powiedzieć zupełnie nowy gmach zbudowano – elewacje klasztorne
zyskały nowe podziały architektoniczne wykonane w tynku; wymieniono
część tynków we wnętrzu kościoła, miała miejsce przeróbka filarów i dodanie nowych gzymsów, wymiana posadzki w prezbiterium i w babińcu oraz
(w roku następnym) w nawie i kaplicach, odnowiono wielki ołtarz129 – prace
prowadziła firma Ferdynanda Majerskiego z Przemyśla (dodano dwie figury
w arkadach po bokach XVIII-wiecznego retabulum, do czego doszły prace malarskie, pozłotnicze etc.)130; ponadto odnotowano: wstawienie nowych,
szklonych drzwi do zakrystii; wykonanie balasek dębowych w prezbiterium;
przeniesienie ambony na lewą stronę i jej odnowienie; zakup pięciu pająków,
sześciu lichtarzy mosiężnych, dwunastu zacheuszków i szeregu innych, wymienionych w sporządzonym z tej okazji spisie wraz z cenami.
1888 – nastąpiły restauracje ołtarzy św. Antoniego i Matki Boskiej
Szkaplerznej przez firmę Majerskiego, zamówiono do nich dwa obrazy na
zasuwki, które wykonał malarz Jan Tabiński; notujemy również: zamówienie organów w fabryce Jana Śliwińskiego za 1500 koron (przy czym robota
i płatności miały być rozłożone na cztery lata; ostatecznie zapłacono 1250
koron) oraz – u Ferdynanda Majerskiego – projektu nowego chóru muzycznego (ten z kolei okazał się początkowo za drogi dla konwentu, jednak
z opóźnieniem został zrobiony); kanoniczne erygowanie w kościele nowej
Drogi Krzyżowej (stacye – olejodruki – ramy roboty Majerskiego kosztuję
79 fl. 25 h).
1889 – powstał pomysł malowania kościoła przez malarza Jana Tabińskiego za 300 złotych reńskich, zasklepienia piwnicy pod zakrystią, wykonania nowych podłóg, pieców i szaf (realizacja nastąpiła w latach 1901-1903).
129 Wizytujący kościół w roku 1919 prowincjał o. Alojzy Karwacki opisał ołtarz po tych
właśnie przeróbkach: Ołtarz wielki o 6 filarach (...) na czerwony marmur polichromowany
i złocony, w nim figura P. Jezusa na Krzyżu i obok dwie M. Bożej i Św. Jana (...). W dwóch
nyżach ołtarza są nowe dwie figury Ś. Bonawentury i Ś. Tomasza.
130 Ferdynand Majerski (1832-1921), właściciel Pracowni Artystycznej Rzeźbiarskiej i Kamieniarskiej, czynnej do roku 1930 i zatrudniającej w najlepszych czasach do 50 pracowników. Por. A. Wierzbicka, Majerski Ferdynand 1832-1921, [hasło w:] Słownik Artystów
Polskich, t. 5, Warszawa 1993, s. 244-245.
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1891 – p. Majerski, rzeźbiarz z Przemyśla wystawił w kościele przeszkloną kruchtę wewnętrzną.
1892 – miały miejsce poważne prace budowlano-remontowe; polegały na odwodnieniu klasztoru i kościoła, rozbiórce narożnika od południa, palowaniu gruntu pod nim i odbudowy (prace realizował budowniczy
Gerardis), przy czym od zachodu i północnego-zachodu dobudowane zostały
dwie przypory; mury klasztorne od wschodu były ankrowane; przeprowadzono roboty tynkarsko-malarskie: kościół oszarowany i obielony od zewnątrz; naprawione zostały dachy kościelne i klasztorne (m.in. w kościele
wzmocnienie wiązań, podniesienie belek za pomocą krokwi, bo opierały się
o sklepienie); nastąpiło przerobienie kuchni, wydzielenie refektarza, biblioteki (dla ok. sześciuset książek), osuszenie mieszkań na parterze, przeznaczonych dla lokatorów (w sumie siedem pokoi).
1894 – powstał projekt nowych ram okiennych do kościoła.
1895 – podwyższono wieżę według projektu inżyniera miejskiego
Beksińskiego; prace prowadził budowniczy Gerardis.
1896 – nastąpiły prace elewacyjne w kościele od strony rynku: dodano gzymsy do okien, tynkowanie.
1897 – miała miejsce przeróbka filarów od podstaw i powiększenie
okien babińca; przed kościołem powstała krata żelazna, wykonana przez
ślusarza sanockiego Wójtowicza, żelazne schody zyskała ambona, z fundacji Józefa Nowaka, który obok ustawił sobie gustowną ławkę dębową; naprawiono ławki kościelne.
1898 – przed kościołem ustawiona została figura Chrystusa (kopia
rzeźby Thorwaldsena w Katedrze Wawelskiej), wykonana z wapna hydraulicznego przez rzeźbiarza Piątkiewicza, na postumencie, który ofiarował nasz
budowniczy p. Gerardis. Malarz Włodarski przemalował Św. Antoniego Padewskiego – malowidło w babińcu i stworzył vis-ŕ-vis nowe: Św. Franciszek
rozmyślający.
1899 – rzeźbiarz Piątkiewicz zrobił dekoracje na drzwi wielkie kościelne z płaskorzeźbami przedstawiającymi św. Antoniego Padewskiego,
św. Franciszka oraz insygnia zakonne.
1901-1903 – nastąpiła restauracja obydwu zakrystii (z powiększeniem okien) i remont zagruzowanych piwnic, z ich pogłębieniem, przesklepieniem oraz przeniesieniem szczątków zmarłych do grobu pod prezbiterium; br. Cyryl Sadowski ozdobił zakrystię polichromią; odnowiono
kaplicę zwaną Ogrójcem, przez którą się wchodzi do zakrystii.
1908 – br. Cyryl polichromuje ołtarz św. Franciszka w kościele,
wcześniej zaś (nie wiadomo dokładnie kiedy) poprawiono zarysowane od
strony północnej sklepienia prezbiterium i otynkowano wewnątrz Kaplicę
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Pocieszenia, a br. Cyryl pomalował ją w kolorze marmurkowym; od zewnątrz
naprawiono jej nadwątlone elewacje; przerabiana była też sygnaturka (roboty
ciesielskie i blacharskie).
Podsumowując niniejsze kalendarium, można stwierdzić, że dekada
1886-1896 rysuje się wyraźnie jako kolejny etap franciszkańskiej fabbricae
ecclesiae et monasterii. Kościół zyskał od zewnątrz modną wówczas neoromańską szatę, szczególnie wyrazistą w partii wieży. Klasztor wzmocniony
został w sensie konstrukcyjnym, a jego „koszarowe” elewacje, sprzed połowy
XIX wieku, zniknęły. Zastąpiła je artykulacja o charakterze eklektycznym
(częściowo zachowana, a częściowo znana z materiałów ikonograficznych).
Poważne zmiany zaszły we wnętrzu, przede wszystkim za sprawą wprowadzenia tu rozmaitego wyposażenia, nowych sprzętów i stolarki budowlanej. Z działań, które nie znalazły odzwierciedlenia w źródłach, wymienić
należy nabycie lub otrzymanie w darze kilku naczyń liturgicznych, takich jak
wielka monstrancja promienista o formach barokowych, z figurkami i wicią
roślinną, oraz herbem Korczak w stopie, wykonana lub gruntownie restaurowana w roku 1872, za czasów gwardiana P. Kowalika, przez złotnika
sanockiego Aleksandra Piecha (według napisu na odwrociu stopy), neobarokowa puszka z fundacji Macieja Bacza z roku 1893, neogotycki kielich
z końca wieku XIX, mosiężny pacyfikał z tego samego czasu, monstrancja
neorenesansowa z początku wieku XX i inne. W roku 1894 w kościele
były siedemdziesiąt cztery szaty liturgiczne (kapy, ornaty, dalmatyki)131. Do
naszych dni dotrwało ich – i to nie zawsze w dobrym stanie – kilka. Ponadto
odnotowujemy wykonanie i ustawienie eklektycznego w formach ołtarza
w kaplicy południowej oraz wmontowanie w kaplicy północnej neorenesansowego epitafium Kazimierza Wiktora, właściciela Zarszyna. Kolejne
prace miały charakter uzupełniający (należało do nich m.in. wykonanie
postsecesyjnego w formach ołtarza w kaplicy północnej). Utrzymanie frekwentowanego kościoła klasztornego w przyzwoitym stanie wymagało bezustannej troski, niezależnie od koniunktur gospodarczych, ofiarności wiernych, kwestii personalnych itp. Tak było w ostatniej dekadzie przed I wojną
światową, jak również po niej.
W niepodległej Polsce
Pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości to okres stosunkowo
małej aktywności w sensie budowlanym czy artystycznym; można sądzić,
że społeczność Sanoka i zakonników zajmowały ważniejsze sprawy. W latach 1919-1921 trwały prace konserwatorskie przy figurze Chrystusa Ukrzy131

Spisał je niezastąpiony o. Alojzy Karwacki.
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żowanego w kruchcie, obrazie Matki Boskiej Pocieszenia oraz ołtarzach
Matki Boskiej Różańcowej i św. Franciszka. Dokonano też w roku 1927
drobnych zakupów: obrazu św. Walentego od Władysława Lisowskiego132
i św. Teresy od malarza Ziętkiewicza w Poznaniu. Drobne prace murarskie
i tynkarskie wykonano w wieży.
Nowy etap historii kościoła wyznacza powstanie bogatej treściowo
malarskiej dekoracji wnętrza, zrealizowanej przez Władysława Lisowskiego
w latach 1930-1932. Impulsem była tu niewątpliwie elektryfikacja świątyni,
ukończona w sierpniu 1928 roku. Zaczęła się zbiórka pieniędzy, następnie zaś
powierzono pracę znanemu w regionie dekoratorowi wnętrz kościelnych.
Władysław Lisowski (1884-1970)133 przyszedł na świat w Sanoku,
tu uczęszczał do Szkoły Przemysłowej, kształcącej między innymi malarzy. Nauczycielami jego byli Jan Włodarski, (czynny również w kościele
oo. Franciszkanów – autor malowideł w babińcu), Karol Różewicz i Tadeusz
Popiel134. Miał też kontakt z krakowskim środowiskiem twórczym. Lisowski
dał się już wcześniej poznać w Sanoku. Był on mianowicie współautorem
dekoracji malarskiej kościoła parafialnego, wykonanej w roku 1909135.
W czasie Wielkiej Wojny Lisowski doskonalił swe umiejętności w renomowanej wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, specjalizującej się między innymi w nauczaniu wielkiej formy malarskiej i mającej ogromne znaczenie
dla rozwoju sztuki polskiej, głównie jednak przed rokiem 1914. Przebywał
on tam jako wyreklamowany z armii Austro-Węgier rekonwalescent. Po
powrocie do Sanoka zdobił okoliczne kościoły, tworzył obrazy olejne o treści religijnej, portrety, pejzaże, zajmował się restauracją ołtarzy, ikonostasów
i obrazów. Należał do tworzącego się w latach międzywojennych miejscowego środowiska plastycznego i uczestniczył w wystawie zbiorowej malarstwa i rzeźby (1930).
Z malowideł ściennych Lisowskiego przywołać można realizacje ornamentalne bądź figuralno-ornamentalne: w cerkwi unickiej w Grabówce
(1921)136 i w tamtejszym kościele parafialnym (1922), sygnowane Włodzimierz Izydor Lisowski137, w kościele parafialnym w Jaćmierzu (1926)138,
132

Obecnie wisi on na klatce schodowej w klasztorze.
Informacje oparte o W. Banach, Władysław Lisowski, [hasło w:] Wystawa – Malarstwo
Polski Południowo-Wschodniej 1900-1980, Rzeszów 1982, s. 120. Por. także R. Biskupski
i E. Zając, [wstęp w:] Władysław Lisowski – wystawa malarstwa (katalog wystawy), Sanok 1974.
134 P. Błoński, Popiel Tadeusz, [hasło w:] Polski Słownik Biograficzny, s. 578-580.
135 Tej jego pracy nie odnotowuje P. Błoński, op. cit., passim.
136 KZSP, t. 13, z. 2, s. 44; odnawiał tam również ikonostas. W tekście wymieniony jako
Włodzimierz Izydor Lisowski.
137 Ibidem, s. 43.
138 KZSP, Seria nowa, t. 1, z. 1, s. 43.
133
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w cerkwi unickiej w Tarnawie Dolnej (1927)139, w kościele w Trześniowie
(1927)140, w Kobylanach i Rogach (1931)141, polichromię w Humniskach
(1932)142.
Z tego też czasu pochodzą malowidła u sanockich Franciszkanów.
Dekoracja malarska zaprojektowana i wykonana przez Władysława Lisowskiego pokrywa ściany oraz sklepienia prezbiterium, korpusu, kaplicy po
stronie Epistoły i zlokalizowanej w krużgankach kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego. Artysta operuje formami ornamentalnymi oraz przedstawiającymi (do czego dochodzi heraldyka, emblematy, itp.). Dekoracja malarska
podkreśla formy architektoniczne i zdobi płaszczyzny ścian. Jej partie figuralne są okazałe i bogate. I tak w prezbiterium, na ścianie południowej
(od strony zakrystii), widnieje malowidło z przedstawieniem grupy mieszkańców Sanoka przychodzących do Chrystusa. Jest ono opatrzone cytatem
z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 11,26) Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy
pracujecie i obciążeni jesteście, a ja was ochłodzę.
Na sklepieniu ukazano wyobrażenia czterech Ewangelistów, a pośrodku Adorację Trójcy Świętej. Ponadto na ścianie tęczowej (od ołtarza)
widnieją herby Sanoka, Polski i papieża Piusa XI, a w świetle tęczy medaliony ze scenami eucharystycznymi.
W korpusie dekoracja jest bogatsza. Na ścianie tęczowej widnieje
Adoracja Maryi przez świętych i święte z zakonu franciszkańskiego. Nad
wejściem do kaplicy po stronie Ewangelii znajduje się Rozesłanie braci
mniejszych, które Władysław Lisowski ukazał na tle panoramy okolic;
św. Franciszkowi nadał własne rysy143. Po stronie przeciwnej Św. Antoni
Padewski (?) naucza dzieci; i ta scena rozgrywa się w otwartym pejzażu.
Na sklepieniu nawy w medalionach przedstawiono Widzenie św. Franciszka,
tj. chwilę, kiedy w kościele św. Damiana w Asyżu usłyszał słowa Chrystusa,
oraz scenę Znalezienia Krzyża Świętego (umieszczoną tu ze względu na
wezwanie kościoła). W lunetach zaś mamy polskich świętych i święte
z zakonu Franciszkanów. Uzupełnieniem są emblematy franciszkańskie,
a nad organami grający anioł.
Dalszy ciąg historycznej partii dekoracji znajduje się w kaplicy południowej, gdzie na ścianach przedstawiono Kazanie św. Franciszka do pta139

Ibidem, z. 2, s. 131.
KZSP, t. 13, z. 2, s. 95.
141 KZSP, Seria Nowa, t . 1, z. l, s. 58 i 134.
142 KZSP, t. 13, z. 2, s. 56. Według informacji uzyskanych od dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku Wiesława Banacha Lisowski czynny był jako malarz również po zakończeniu II wojny światowej.
143 Informację taką, opartą o tradycję miejscową, przekazał autorowi p. kościelny.
140
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ków oraz Przyjęcie przez Bolesława Wstydliwego i Kingę III reguły franciszkańskiej. Rękę Lisowskiego zdradza też, przemalowana w okresie
późniejszym, polichromia kaplicy w krużgankach, gdzie mamy przedstawienie Jerozolimy na tle krucyfiksu, jak również sceny pasyjne (Modlitwa
w Ogrójcu, Ecce Homo, Niesienie Krzyża).
Tematyka dekoracji jest zróżnicowana. Główne jej wątki odnoszą się
do osoby Chrystusa, dziejów Krzyża Świętego, św. Franciszka i historii jego
zakonu na ziemiach polskich.
Sam fakt wykonania dekoracji ornamentalno-figuralnej nie jest w I połowie XX wieku niczym dziwnym. Na uwagę zasługuje zakres partii figuralnej i dobór tematów. Odzwierciedlają one stałą w zakonie św. Franciszka
dążność do operowania obrazem jako środkiem pomocniczym w kształtowaniu człowieka. Począwszy od wspaniałych malowideł w Asyżu, przez
dekoracje innych kościołów i klasztorów minoryckich (w Europie i w Polsce,
np. w Krakowie) tendencja ta realizowana jest nieustannie. Praca Władysława
Lisowskiego wpisuje się w ten odwieczny nurt.
Z punktu widzenia stylowego malowidła Lisowskiego w kościele braci
mniejszych w Sanoku mają charakter eklektyczny. Wyraźne elementy zaczerpnięte ze sztuki historyzmu (kompozycja i ikonografia sceny w kaplicy144), eklektyzmu (niektóre partie ornamentów) oraz Młodej Polski (ogólne
rozjaśnienie tonacji, Popielowskie w typie anioły, częściowo ornamentyka)
łączą się tu z pewnymi elementami typowymi dla stylizacji lat 20. Dekoracja
figuralna typowa dla Lisowskiego zbieżna jest w formie z innymi jego
pracami. Całość stanowi dobre świadectwo czasów, możliwości inwestora
oraz talentu i charakteru wyobraźni twórczej autora145.
Dekoracja kościoła była ostatnim większym przedsięwzięciem, jakiego podjęli się Franciszkanie przed wybuchem II wojny światowej. Rozpoczęła ona nowy etap w dziejach Polski, miasta Sanoka i oczywiście tutejszego klasztoru braci mniejszych.
W obliczu nowych czasów
Pięćdziesiąt lat, jakie minęły od wybuchu II wojny światowej do odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności w roku 1989, było dla Kościoła
okresem trudnym, ale pełnym heroizmu. Jednym z pierwszych posunięć
władz komunistycznych narzuconych przez Związek Radziecki było ode144

Wzorowanej na dziele Rossowskiego u Franciszkanów krakowskich.
Malarstwo monumentalne tego okresu jest stosunkowo mało znane, może dlatego, że jego
znaczenie historyczno-artystyczne jest skromniejsze niż w czasach Młodej Polski. Próbę
syntezy przedstawia W. Skrodzki, Polska sztuka religijna 1900-1945, Warszawa 1989.
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branie klasztorom majętności, które przez stulecia stanowiły podstawę egzystencji, pracy duszpasterskiej i działalności kulturotwórczej. W tej sytuacji
troskę o utrzymanie duchowieństwa zakonnego wziąć musiało na siebie społeczeństwo, zdziesiątkowane, jak również zniszczone ekonomicznie przez
wojnę, rabunki niemieckie, sowieckie i ich ciąg dalszy, realizowany przez
partię komunistyczną pod nazwą reformy rolnej i upaństwowienia. Jak pokazała historia, wyszło to jednak na korzyść Kościołowi. Zadzierzgnęła się
bowiem i utrwaliła silna więź między wiernymi a duchowieństwem.
Jeśli chodzi o zakon oo. Franciszkanów, to – paradoksalnie – likwidując tzw. dobra martwej ręki, władcy PRL-u przywrócili stan zupełnego
ubóstwa, o jakim marzył przed wiekami św. Franciszek z Asyżu. Było im
jednak trudniej: bracia nie tylko nie mieli majątków, ale na dodatek utrzymywać musieli swe domy zakonne, kościoły, seminaria, chronić i konserwować dzieła sztuki oraz pamiątki, jakie zgromadzili przez wieki.
Franciszkanie sanoccy stracili swój folwark i inne nieruchomości
oraz środki płynące z fundacji mszalnych. Z pola ich zainteresowań zniknęły
w związku z tym budynki gospodarcze, młyn z młynówką, konie, krowy,
wieprze, wozy i pługi, parobcy i dzierżawcy. Zmieniło się ich życie, odtąd
skoncentrowane wyłącznie na służbie bożej, posłudze duszpasterskiej i modlitwie. Dlatego właśnie w najcięższych nawet czasach stalinizmu utrzymali placówkę zakonną. Wszystko to wymagało cierpliwości, zaangażowania
i pracy, których Franciszkanom sanockim nie zabrakło. W latach 60. i 70.
XX stulecia w kościele prowadzone były prace konserwatorskie i malarskie. Poważne zmiany zaszły w elewacjach, w których zrzucono częściowo
dekorację architektoniczną z końca ubiegłego stulecia (neoromańską) i odsłonięto XVII-wieczny wątek kamienny, wprowadzając dziś już niemodne
wydatne fugowania cementowe. Historyzująca dekoracja architektoniczna
zachowana została w górnej partii wieży.
Odnowiono malarską dekorację Lisowskiego, a ponadto na ścianie
wschodniej kaplicy Consolationis powstało malowidło z przedstawieniem
Zaśnięcia Marii, wzorowane do pewnego stopnia na XV-wiecznej sztuce
cechowej. Prace te realizował w 1977 roku zespół malarsko-konserwatorski
w składzie M. Cichorzewska i R. Pisarek (konserwatorki) oraz J. Głodzień
(artysta malarz z Rzeszowa). Nabyto też nieco sprzętów, naczyń i szat liturgicznych. Niestety, czas obszedł się nienajlepiej z niektórymi XIX-wiecznymi ornatami, dalmatykami czy kapami.
Przybyło za to książek i czasopism w bibliotece klasztornej. W klasztorze pojawił się telefon, a stare maszyny do pisania zastąpił komputer.
Periodyczne remonty realizowane były w klasztorze, gdzie np. zastąpiono
znaną z dawnych fotografii artykulację historyzującą zupełnie prostymi
108

tynkami. Tynki wymieniono też w krużgankach. Ponadto wprowadzono centralne ogrzewanie (likwidując piece, które stanowiły bezustanne zagrożenie
bezpieczeństwa budowli), w miarę potrzeby wykonywano remonty dachów,
przerobione zostały schody wiodące na piętro, w kilku piwnicach wschodniego skrzydła dano też stropy żelbetowe. Remontowana była klasztorna
kanalizacja, unowocześniona została kuchnia, wymieniano podłogi, malowano wnętrza zarówno pomieszczeń wspólnych, jak i cel.
Rok 1997 był początkiem kolejnych poważnych prac konserwatorskich, realizowanych przez krakowskich konserwatorów zatrudnionych
w firmie AC Konserwacja Zabytków. Objęły w ciągu dwóch lat prezbiterium z całym wyposażeniem. W kolejności odnawiane były nawa kościelna, kaplice, przedsionek. Wnętrze kościoła Znalezienia Krzyża Świętego
zajaśniało pełnym blaskiem. Główny ołtarz oraz boczne odzyskały pierwotne
kształty i efektowną kolorystykę, a przedstawienia malowane na ścianach –
czytelność.
Dziś zespół kościoła i klasztoru Franciszkanów w Sanoku jest jednym
z najważniejszych zabytków miasta. Jak przez wieki służy Bogu i ludziom,
zarówno zakonnikom w nim zamieszkałym, jak i wiernym, oraz cieszy oko
turystów odwiedzających miasto. Długa i czasami niełatwa historia sanockiego domu Franciszkanów jest pouczająca, a zarazem budzi nadzieję:
jak trwał on przez wieki, tak i trwać będzie w przyszłości.
dr Paweł Pencakowski
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Aneksy źródłowe
1. Transsumpt dokumentu z roku 1377 oraz dwóch z 1384 odnoszących się do fundacji, uposażenia i przeniesienia na nowe miejsce
klasztoru oo. Franciszkanów w Sanoku146.
In nomine Domini Amen. Anno Nativitatis Eiusdem millesimo trecentesimo octagesimo septimo, Indoctione decima Pontificatus sanctissimi in
Christo Patris Domini nostri Domini Urbani Divina Dei Providentia Papae
sexti anno decimo, die octava mensis Aprilis, hora nona vel quasi, in curia
episcopali oppidi Crisnensis Praemisliensis diocesis, in presentia ecclesiae
episcopi et mei notarii publici infrascripti et testium infrascriptorum pre146 Materiały opublikowane [w:] W. Abraham, Powstanie organizacyi Kościoła Łacińskiego
na Rusi, t. 1, Lwów 1904, s. 380-385; A. Borzemski, Archiwa w Sanoku, Króliku Wołoskim,
Hłomczy, Ladzinie i Klimkówce, Sanok 1905, s. 124-127.
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sentia, constituti deviti ac religiosi viri fratres Nicolaus Melsaz custos Moldaviensis et Ioannes de Hollandia custos Lamburgiensis Ordinis Fratrum
Minorum secundum morem dicti ordinis reverenter exhibuerunt et produxerunt quasdam tres literas papireas, primam videlicet incliti principis,
D. Vladislai Dei gratia ducis Opoliensis, suo sigillo communi de cera viridi
appenso legittime sigillatam, alias vero duas literas Serenissimae Dominae
Dominae Helisabethae, Dei gratia reginae Hungariae, annulo seu signeto
ipsius ex rubea cera sigillatus, ut dicto domino episcopo et omnibus protunc
praesentibus apparuit, sanas et integras, non collectas, non vicitas, nec in
aliqua sua parte suspectas, sed omni prorsus vitio et suspitione cerentes,
allegantes, quia enim dictas literas propter huiusce discrimina et pericula de
loco ad locum secure ferre nequirent, me requisiverunt, ut eas ad publicam
formem redigerem ac de varbo ad verbum integraliter copiarem, ut sic ita
faciant fidem in iudiciis et alias, ubi necesse fuerit, sicut ipse literae principaliter. Quarum quidem literarum per ordinem tenores posui sub uno
instrumento concludendo. Tenor vero primae literae sequiter in haec verba:
Vladislaus Dei gratia dux Opoliensis, Vielunensis et Russiae Venerabili
Domino Mathiae electo archiepiscopo Lembergensi, et Mathiae burgrabio Sanocensi, fidelibus nostris dilectis favorem cum salute. Cum tiaque
ecclesiam in honorem gloriosae Virginis Mariae Genitricis Christi pridem
per nos od remedium et salutem nostrae conthoralis, nostrorum patronorum,
parentum, progenitorum, nostrorum avorum, de novo dotatam erectam et
fabricatam, tu temporibus nostris cultus Divinae Majestatis augeatur, et per
eum, quem participamus, etarnam mereamur consequi retributionem, fratribus devitis nistris Ordinis Minorum de Lemburga pro conventu dare et
assignari depisuimus, quae foris civitatem Sanocensem existat situata, super
quo quidem conventu ipsis fratribus privilegium nostrum sum maioris nostri
sigilli roboratione dare assumpsimus. Sed quia propter defectum eiusdem
nostri sigilli maioris, quod ad presens apud nos non habemus, ipsis idem
privilegium de praesenti dare nequivimus prout cordialiter desideravimus,
vobis et cuilibet nostrorum (sic) firmiter et districtae committimus et mandamus, quatenus visis praesentibus eisdem fratribus de Lamburga, presentium exibitoribus, eandem ecclesiam sine dilatione et contradictione
quibuslibet studeatis asignare et conferre, unamque curiam ex opposito
vallis situatam comparare nostri ex parte non negligatis, ipsis pro domo
habitationis similiter assignando. Dum autem ad partes veniemus Deo duce,
ipsis de privilegio et authenticis competentibus volumus copiosus providere.
Datum in Rozemberg feria sexta proxima post Dominicam Reminiscere
anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo septimo, nostro sigillo
subappenso.
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Tenor vero secundae leterae sequitur in haec verba:
Helisabeth Dei gratia regina Hungariae, Poloniae, Dalmatiae etc.
Fidelibus suis capitaneo regni nostri Russiae, item consulibus et civibus
civitatis nostrae de Sanok salutem et gratiam. Conqueruntur nobis fratres
Ordinis Minorum de ipsa Sanok, quia plebanus parochialis de dicta Sanok
claustrum ipsorum in honorem beatae Mariae Virginis per Illustrem principem D. Vladislaum ducem, ut in literis suis vidimus, extra muros ipsius
civitatis fundatum et ipsis donatum pro se nititur vendicare pro eo, quia nos
ipsos fratres certis ex causis ad ipsam civitatem transtulimus moraturos,
quare fidelitati vestrae firmo reginali damus sub edicto, quatenus amodo
deinceps illicitis impetitionibus et signanter a predicto plebano protegere et
defendere debeatis iustitia mediante nostra in persona. Datum in Diaszo
tertia die festi (sic) conversionis b. Pauli apostoli anno Domini millesimo
trecentesimo octuagesimo quatro.
Tenor autem tertiae literae seguitur in haec verba:
Helisabeth Dei gratia regina Hungariae, Poloniae, Dalmatiae etc.
Fidelibus suis Emerico Bubek capitaneo regni nostri Russiae, item consulibus
et civibus civitatis nostrae de Sanok salutem et gratiam. Conqueruntur nobis
fratres Ordinis Minorum de ipsa Sanok, quod plebanus parochialis de ipsa
Sanok claustrum ipsorum in honorem beatae Virginis Mariae per Illustrem
principem D. Vladislaum ducem Opoliensem, ut in literis suis vidimus, extra
muros ipsius Sanok civitatis fundatum et ipsis donatum pro se nititur vendicare pro eo, quia nos ipsos fratres certis ex causis ad ipsam civitatem
transtulimus moraturos, quare Fidelitati vestrae firmo reginali mandamus
sub edicto, quatenus amodo deinceps ipsos fratres in possesione ipsius
claustri ab omnibus illictis impedimentibus et impetitionibus et signanter
a predicto plebano protegere et defendere domare (sic) in ipso claustro
debeant deferre.
Et hoc ipsum iniungimus futuris capitaneis dicti regni nostri similiter
faciendum. Datum Diaszo tertia die (sic) conversionis b. Pauli apostoli anno
Domini millesimo trecentesimo Octuagesimo quatro.
Actum et datum Anno indictione, Pontificatuu, mense hora et loco
praedictis, praesentibus honorabili viro domino Iacobo, canonico ecclesiae
Praemisliensis et plebano in Crosno eiusdem dioecesis ac aliis quam plurimis
fide dignis, tum Henrico Honnover in artibus magistro ecclesiastico eiusdem
diocesis testibus et praemissa.
Ego Chartmanus Ghyr clericus Czindensis diocesis publicus sacra
imperiali authoritate notarius praedictarum literarum exhibitioni ac earum
examinationi, nec non ipsarum fideli ausculationi ac aliis omnibus et singulis
praemissis et dum sic, ut premittitur, agerentur, et fierent, una cum testibus
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praenominatis praesens interfui, eaquae sic vidi fieri et audivi et fideliter
conscribens, nec non copiam praesentem cum litteris originalibus praedictis
diligenter concordans, in hanc publicam formam redegi, me hic mea manu
propria suscribens, signo et nomine meis consignavi in fidem et testimonium
omnium praemissorum. Mihi constat, quia tredecem dictiones sunt per me
omisae errore non vitio, videlicet iste debeatis iustitia mediante, ita tamen
quia ipsi fratres diebus singulis missarum solemnia ventura, quae debent poni
inter illas duas dictiones defendere dictioni illae habentur (sic) in quarta
linea ad tale signum ab inferiori sursum computando. Etiam istae dictiones
videlicet „in ipso claustro”, quae habentur in tertia litera, non fuerunt in
tertia linea susceptae, sed superpositae inter lineam in litera originali.
Locus sigilli.
Tłumaczenie147
W Imię Boże, Amen. Roku narodzenia Pańskiego tysiąc trzysta
osiemdziesiątego siódmego, w dziesiątym roku pontyfikatu najświętszego
w Chrystusie Ojcu – Panu naszym, Pana Urbana szóstego, z Bożej Opatrzności Papieża, w dniu ósmym miesiąca kwietnia, około godziny dziewiątej
na dworze biskupim w mieście Krośnie w diecezji przemyskiej, w obecności
biskupa diecezji i mojej, notariusza publicznego niżej podpisanego oraz niżej
podpisanych świadków, przybyli pobożni i oddani mężowie, bracia Mikołaj
Melsaz, kustosz mołdawski, i Joannes de Hollanda, kustosz lwowski Zakonu
Braci Mniejszych, zgodnie ze zwyczajem tego zgromadzenia, w uniżeniu
dostarczyli i przedłożyli trzy dokumenty na pergaminie, pierwszy mianowicie
sławetnego księcia P. Władysława, z Bożej łaski księcia opolskiego, jego
pieczęcią zwyczajną woskową z zielonego wosku prawnie opieczętowany,
dwa zaś inne pisma Najjaśniejszej Pani Królowej Elżbiety, z łaski Bożej
królowej Węgier, pierścieniem, czyli sygnetem jej, czerwonym woskiem
pieczętowane, aby wspomniany biskup i wszyscy wówczas obecni zobaczyli
[je] w dobrym stanie i całe, nie poskracane, nietknięte i w żadnej swej części
nie budzące podejrzeń, lecz w całości od podejrzeń i wątpliwości wolne;
przedstawione [są] ponieważ wspomniane listy z powodu ich ilości i niemożności bezpiecznego przenoszenia z miejsca na miejsce, mnie poprosili,
abym je w obowiązującej formie zredagował i słowo w słowo przepisał, aby
tak to czyniąc, [ten transsumpt miał] wiarę u sędziów i innych, o ile będzie
konieczne, w zupełności jak te trzy dokumenty. Które to trzy [odrębne]
dokumenty według porządku treści zestawiłem w jeden dokument całościowy. Treść zaś pierwszego dokumentu jest w tych słowach:
147

Tłumaczenie dr Paweł Pencakowski, konsultacje mgr Justyna Łukaszewska.
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Władysław, z Bożej łaski książę na Opolu, Wieluniu i Rusi, wielebnemu Maciejowi wybranemu biskupem lwowskim i Maciejowi burgrabi
sanockiemu, drogim nam i wiernym łaska nasza i pozdrowienie. Kościół pod
wezwaniem chwalebnej Panny Marii Rodzicielki Chrystusa uprzednio przez
nas dla naprawy i zbawienia naszych bliskich, naszych patronów, rodziców,
potomków, naszych dziadów, na nowo uposażony, erygowany i zbudowany,
aby za naszych czasów kult Bożego Majestatu był pomnażany i przez to
w czym uczestniczymy, abyśmy zasłużyli na wieczne odkupienie, postanowiliśmy braciom pobożnym naszym z Zakonu Minorytów ze Lwowa na
klasztor dać i przeznaczyć, który [to kościół] przed miastem Sanokiem jest
usytuowany, zaś [na tę darowiznę] konwentowi tychże braci przywilej nasz
wielką pieczęcią naszą umocniony dać postanowiliśmy. Lecz ponieważ powodu uszkodzenia tejże naszej pieczęci większej, której dotąd nie mamy
przy sobie, tego dokumentu im obecnie dać nie mogliśmy, chociaż tego
serdecznie pragnęliśmy wam i każdemu z naszych pewnie i surowo polecamy i nakazujemy tymże braciom ze Lwowa (ilu by ich nie było), [tu]
obecnym petentom, tenże kościół bez zwłoki i sprzeciwu czyjegokolwiek
oddać i powierzyć, jak też wraz z nim dwór nasz naprzeciwko wałów usytuowany w naszym imieniu wyposażyć im, na dom mieszkalny ofiarowując.
Kiedy zaś wrócimy do siebie z Bożą pomocą, tychże [braci] z naszego
pełnomocnictwa chcemy obdarować jeszcze obficiej. Dan w Rożemberku,
piątek po niedzieli Reminiscere roku Pańskiego tysiąc trzysta siedemdziesiątego siódmego, naszą pieczęcią poniżej zawieszoną.
Treść drugiego dokumentu ujęta jest w następujących słowach:
Elżbieta, z łaski Bożej królowa Węgier, Polski, Dalmacji etc. Wiernym
naszym z województwa naszego ruskiego, jak też rajcom i mieszkańcom
miasta Sanoka pozdrowienie i łaska. Skarżą się nam bracia nasi Zakonu
Mniejszego ze wspomnianego Sanoka, że pleban parafii z tegoż Sanoka
klasztor ich, ku czci Najświętszej Panny Marii przez Najjaśniejszego księcia
P. Władysława, jak w dokumentach jego widzimy, poza murami tegoż miasta fundowany i tymże darowany, stara się odebrać dla siebie. Dlatego też
My tych braci z pewnych przyczyn do tegoż miasta przenosiliśmy w obręb
murów, na co też waszej wierności potwierdzenie królewskie dajemy w rozporządzeniu. Odtąd na zawsze poddani nasi, postępując zgodnie z prawem
w naszym imieniu, zabronić powinniście wszelakich niedozwolonych roszczeń, a w szczególności od wspomnianego proboszcza bronić praw tych
braci do posiadania tego klasztoru.
Dan w Diaszo w trzecim dniu po święcie Nawrócenia św. Pawła
Apostoła roku Pańskiego tysiąc trzysta osiemdziesiątego czwartego.
Treść trzeciego dokumentu ujęta jest w następujących słowach:
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Elżbieta, z Bożej łaski królowa Węgier, Polski, Dalmacji etc.
Wiernym naszym Emerykowi Bubek staroście województwa naszego ruskiego, a także rajcom i mieszkańcom miasta naszego Sanoka pozdrowienie i łaska. Skarżą się nam bracia nasi Zakonu Mniejszego z tegoż Sanoka,
że pleban parafii z tegoż Sanoka klasztor ich, ku czci błogosławionej Panny
Marii przez Najjaśniejszego księcia P. Władysława, jak w dokumentach jego
widzimy, poza murami tegoż miasta fundowany i tymże darowany, starał
się odebrać dla siebie. Dlatego My tych braci z pewnych przyczyn do tegoż
miasta, w obręb murów, przenosiliśmy na jakiś czas, na co też waszej
wierności potwierdzenie królewskie dajemy w [niniejszym] rozporządzeniu. Odtąd na zawsze urzędnicy nasi powinni bronić tych braci od jakichkolwiek wszelkich niedozwolonych przeszkód w posiadaniu ich klasztoru oraz
od jakichkolwiek zabronionych przeszkód i roszczeń w szczególności od
wspomnianego proboszcza i do ich klasztoru [ich] przenieść. Do wykonania tego samego zobowiązujemy też przyszłych starostów wspomnianego województwa. Dan w Diaszo w trzecim dniu po święcie Nawrócenia św. Pawła
Apostoła roku Pańskiego tysiąc trzysta osiemdziesiątego czwartego.
Spisano i dokonano podanego wyżej roku, za pontyfikatu, w miesiącu,
godzinie i miejscu wspomnianym, w obecności szlachetnego Pana Jakuba, kanonika katedry przemyskiej i proboszcza w Krośnie w tejże diecezji, jak też
innych jakże licznych godnych (zaufania), a ponadto Henryka Honnover magistra sztuk wyzwolonych, kapłana tejże diecezji, jako świadków, jak wyżej.
Ja Chartmanus Ghyr kapłan diecezji Czindensis, świętej władzy cesarskiej notariusz publiczny, byłem obecny przy wspomnianego dokumentu
okazaniu, jak też jego zbadaniu, oraz wysłuchaniu wspomnianych petentów,
a także wszystkich innych oraz ich nadawców, [mówiących] o tym tak jak to
się stało, jak je wysłano, wykonano; wspólnie ze świadkami wspomnianymi
wyżej [to] widziałem i wysłuchałem, wiernie opisując, jak również kopię
obecną ze wspomnianymi pismami oryginalnymi wiernie zestawiając, w tej
publicznej formie zredagowałem, własną mą ręką przepisując, znakiem
i imieniem moim podpisałem na dowód i świadectwo wszystkich wyżej
wymienionych. Wiadomo niezmiennie, trzynaście słów pominąłem, nie
przez zafałszowanie; te mianowicie: z powodu przysięgi na świętych w ten
sposób jednak ponieważ sami bracia w poszczególne dni muszą odprawiać
uroczyście msze, które [to słowa] należy umieścić między tymi dwoma
słowami defendere a habentur w czwartej linii w miejscu tego znaku [ ],
licząc od dołu. Również te słowa mianowicie w ich klasztorze, które mamy
w trzecim piśmie, nie były zawarte w trzeciej linii, ale napisane powyżej
między liniami w piśmie oryginalnym.
Pieczęć.
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2. Fragmenty zaczerpnięte z wizytacji prowincjała Jana Donata
Caputo a Copertino w klasztorze sanockim odbytej w roku 1596148.
Sanocia in Podgoria – Civitas Regia, Capitanatus iudicialis, in loco
amoeno et eminenti sita, tota lignea, habens arcem in fine sui, quam aluit
flumen dictum Sanok, unde civitas cognomen habet.
In eadem civitate est conventus noster in loco satis amoeno situs, in
loco eminenti supra fluvium praedictum, totum ruinosum, indigens novae
reaedificatione.
Fundatio: est in archivio Leopoliensi reposita sine sigillis, fundatum
autem est hoc monasterium ab Illmo Duce opoliensi.
Ecclesia tota lignea ex parte ruinosa, pavimentum non bene accomodatum. Sacrarium muratum sed valvae humidum. Altaria tria antiqua,
adhunc tamen bene picturata cognoscitur. (...)
Aedificia: conventus totus ligneus, sepe lignes vallatus, habens stubam
inferius loco Refectorii, et cameram ex adverso. In Dormitorio camerae pro
Fratribus sex ruinosae. Stabulum pro quattuor equis commodum.
Clausura: potest esse bona.
Officinae: est camera una ex adversos Refectorii pro leguminibus
servandis deputata.
Novitiatus, profesatus, studium non est. Infirmaria, foristeria non est. (...)
Fratres nativi: Nemo est.
Fratres permanentes: Manet Fratres quinque.
Pr. Michael Sądecensis Guardianus, annorum 27, ingressus Religionem aetatis suae 19 Cracoviae, valet pro aliis officiis non pro regimine.
Pr. Petrus Wolsky, Concionator annorum 24, ingressus Religionem
anno aetatis suae 17 Gnesnae, valet pro concione.
Pr. Antonius Leszczinsky annorum 32, ingressus Religionem anno
aetatis suae 22 Leopoli, valet pro questore et sacristianus.
Pr. Lucas Ornatowicz Cracoviensis annorum 32, ingressus Religionem
anno aetatis suae 25 Leopoli, valet pro scriptore et concionatore.
Fr. Christophorus Zachara Bochnensis professus annorum 17, ingressus
Religionem anno aetatis suae 14 Cracoviae, devotus, valet pro ecclesia.
Bona Sacrarii Cinventus Sanicensis.
Monstrantia argentea cum Melchizedech argenteo deaurato, cum octo
angelis et imaginibus SS. Petri et Pauli, Salvatoris Crucifixi, Beatae Mariae
et S. Joannis, pes cupreus deauratus.
148 Akta OO. Franciszkanów w Sanoku. Uporządkował i streścił o. Alojzy Karwacki, franciszkanin, rkps w Archiwum Prowincji Polskiej Franciszkanów w Krakowie, sygn. E-I-26.
Oryginał tekstu uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej, tak więc jedynie wypisy
o. Karwackiego stanowią podstawę badań. Zachowana została pisowania o. Karwackiego.
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Calix argenteus deauratus cum patena argentea deaurata, in cujus
cuppa cunt litterae Nicolaus Lupus comparavit.
Calix argen. cum patena argen., nodus calicis deauratus et corona
sub cuppa.
Calix alius arg. cum patena arg. nodus calicis et corona sub cuppa
deaurata.
Pacificale argenteum rotundum, a cujus tergo est crux cum multis
Reliquiis Sanctorum et in superficiae parva c rux.
Crux argentea cum cristalo in medio et aliquot lapidibus.
Crux argentea deaurata cum Crucifixo argenteo cum quinque lapidibus,
pes illius cupreus.
Pixis argentea ad servandum Ven. Sacramentum
Turribulum de aurichalco.
Ampullarum stannearum parva tria.
Vas staneum pro vino.
Vas aliud staneum parvum pro vino.
Campanilae portatiles quattuor.
Candelabra stannea quattuor.
Instrumenta ferrea pro ablatis conficiendis duo.
Vas pro aqua benedicta.
Candelabrum ferreum pensile.
Lampa ferrea pendens coram Ssmo sacramento.
Planeta ex panno aureo rubeo cum Cruce et suis attinentis.
Planeta viridis de adamasco cum Cruce et attinentis.
Planeta de altembasso viridi cum cruce nigra.
Planeta de raso alis atlas rubea.
Planeta de serico subrubeo, quae omnes sunt cum attinentiis.
Planeta rubea ex Kamcha cum attinentis.
Planeta viridia sine cruce.
Planeta de axamento nigro nova cum attinentiis.
Planeta nigra ex clamlets cum attinentiis.
Planeta ex axamento nigro sine attinentiis.
Planeta cum medietas est violacea et medietas nigra.
Planeta de adamasco albo nova, cum attinentiis.
Planeta ex serico coerulei et violacei coloris lacerta.
Planeta ex Kamcha.
Planeta ex Kamcha diversi coloris lacerata.
Pluviale novum de Kamcha.
Dalmaticae duae.
Duae dalmaticae pro pueris ex Kamcha.
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Superpallicea magna tria; pro pueris duae.
Mappae altarium quindecim.
Antepedia octo pro altaribus, octavum comparavit fr. Gaspar.
Strophiola alias reczniki sex antiquae, septimum a Dno Stanislaus
Waginsky. Octavum auro intextum.
Velum pro Monstrantia cum scabello.
Vela alia pro Imaginibus octo.
Manitergia tria.
Velum in medio Ecclesiae Quadrage simale.
Albae Novae duae, antiquae sex.
Cerei pauli ante altare duo.
Campanae duae supra Ecclesiam.
Cistula pro servandis corporalibus.
Cistula pro ablatis servan….
Imago Annuntiationis.
Imago B. Mariae V. et S. Annae.
Imago Resurrectionis.
Corporalia sex.
Purgatoria quinquae.
Missalia antiqua duo.
Seracula duo.
Vexilia magna quattuor.
Vexilia parva duo.
Imago S. Leonardi.
Imago S. Annae.
Imago pulchra B. Mariae, quam attulit Dnus Christophorus Tarnawski
ex Moskovia et nostrae Ecclesiae donavit.
Libri Conventus:
Byblia magna in papyro.
Quadragesimale Discipuli.
Gemma fidei quadragesimale.
Libri manuscripto sex.
Postilla maior.
Liber Pauli Van.
Rationale divinorum.
Liber prisarum (?)
Polonica Postilla orthodoxa Rmi Dni Episcopi Camenec.
Sermones Michaelis de Ungaria.
Liber Privilegiorum et Indulgentiarum Ordinis nostri.
Utensilia conventus:
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Duae patinae staneus.
Cantarus staneus.
Vasa quattuor pro caulibus.
Equi tres boni.
Currus unus.
Mensae in magno hypocausto duae.
Scamnium.
Candelabrum ferreum in medio refectorii.
Ahenum.
Craticula ferrea.
Verrum, securis orbes duodecim, scutellae fictilis quinque et alia ad
domum spectantia.
Resignationes Patrum ac Fratrum Conventus Sanocensis.
Resignatio patris Michaelis Sądecensis Guardiani Sanocensis facta
die 14 Februarii anno 1598:
Habito duo cum capuciis. Tunicellam cum capucio. Pelliceum unum.
Indusia octo. Temoralia de tela quinque, de panno unum. Tria parva undecim
de lana, de tela duodecim. Pluvinaria quinque cum duobus copertoriis. Linthea
tria. Manutergia quattuor. Servetes ad mensam novem. Strophiola quattuor.
Tibialiorum par unum. Pileum hiemale atque aestivale. Bibilam Sacram.
Armillam de casibus. Decisiones de casibus conscientiae. Directorium Polanci
de casibus. Concilium Tridentinum. Flores Bibilae. Breviarium. Pecuniam Patrum florenos quadraginta et gros. 10. Chordas sindonum ligatas sex. Cistam
de cute. Manicam propter frigus. Postillam polonicam S. Petrei Skarga S.J.
Idem qui supra fr. Michael Sądecensis guard. Sanocensis manu pp.
3. Fragmenty zaczerpnięte z wizytacji prowincjała Adama Goskiego w klasztorze sanockim odbytej w roku 1615149.
In ea civitate est ecclesia et conventus ordinis nostri, fundata a Ladislao duce Opoliensis, eiusque sumptibus cum adiacente sibi Conventus
totali erecta et cum sufficientia omniorum apparamentorum ad divinorum
cultum pertinentium (...).
Ecclesia haec a prima fundatione lignea semper fuit, a Tartaris
multoties una cum Civitate igne consumpta, iterum per pios benefactores
restaurabatur. Nunc autem igne consumpta an. 1604 una cum civitate
parte(im) reaedificata est iterum sumptibus Gnosi Dni D. Petri Bal subcamerarii Sanocensis An. D. 1606 et nondum est dedicata, retinet tamen
titulum antiquae Ecclesiae dedicatae sub titulo S. Crucis.
149

Ibidem.
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Altaria haec ecclesia habet trias, altare summum muratum cum structura imaginum lignea non dedicatum, vocatur altare B. Patris nostri Francisci respectu imaginis (...). In latere dextro procedendo ad altare summum est
altare cum structura imaginum lignea bona, non dedicatum, vocatur altare
Anunciationis B.M.V. respectu imaginis, quam in media tabula depictam
habet. In latere sinistro, ex opposito praedicti altaris non est adhuc altare,
sed debet prepararii (...).
Confraternitatem erectam nullam habet (...).
Sacrarium haec Ecclesia habet annexum sibi muratum ex lapidibus
et latare cocto, testudine laterica bene munitum. Fenestram unam hamens
ad orientem, cratibus ferreis intraseratam, sed pavimentum pulverimen…
habens. Drzwi do zakrystyi żelazne150.
Inwentarz rzeczy kościelnych prawie niezmieniony od poprzednich wizyt. Widocznie w murowanej zakrystyi ocalało. W późniejszych wizytach zanotowano151:
Horologium magnum ligneum cum suis ponderibus plumbeis et suo
symbolo dalej subselia pro fratribus divinum officium recitantis nova, bona
et convenientia,
Item152
Campanile ligneum continens campanas mediocris magnitudinis tres
et quarta minor cantanta in pinaculo templi (...).
Temporalis eiusdem conventus visitatio.
Conventus Sanocensis a quo et quo tempore fundatus fuerit iam superius in visitatione superiore notavimus, semper autem a prima fundatione ligneus fuit et satis angustus, nunc autem habet Refectorium ligneum,
satis bonum et capacem, atque atque amaemium (?) cum omnibus religiosis commoditatibus; atrium ligneum bonum, in quo est una camera sive
promptuarium ligneum pro servandis leguminibus et cellarium unum subterraneum.
Penes Refectorium in latero dextro est hippocaustum ligneum cum
adiuncta sibi camera et atrio et aliis religiosibus necessitatibus pro inhabitatione guardiani. In superiori parte supra refectorium et atrium est
dormitorium ligneum continens pro fratribus cellas ligneas sex tollerabilis.
Professus, Novitiatus, Infirmieria, Foristeria (...) non sunt. Stabulum
pro equis unum, lignmeum, angustum et minus commodum.

150
151
152

O. Karwacki zanotował ten fragment po polsku, streszczając opis łaciński.
Ibidem. Nie wiadomo, niestety, o które konkretnie wizytacje chodzi.
O ile można się zorientować, o. Alojzy Karwacki wraca tu do tekstu wizytacji Goskiego.
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4. Uchwała sejmiku w Wiszni. Ziemianie sanoccy ofiarowują Franciszkanom sumę 1200 złotych na budowę murowanego kościoła w roku
1632153.
1. My rady dygnitarskie, urzędnicy i rycerstwo, obywatela ziemie
sanockiej za naznaczeniem czasu na elekcyej dla obierania posłów na sejm
koronacyej dnia szesnastego grudnia roku tysiącznego sześć setnego trzydziestego wtórego do Wisnie zgromadzeni, wdzięczni będąc prac i usługowania w nabożeństwie OO. zakonu Św. Franciszka w Sanoku mieszkających,
chcąc im też za to gratificari i niedostatkom ich w intencyej murowania
Kościoła subvenire, resztę dwanaście set zł. i nadto cokolwiek by się pokazało pieniędzy tych, któreśmy na obronę ziemi naszej tempore interregni dla
bespieczeństwa swego uchwalili, przerzeczonym zakonnikom Św. Franciszka
w Sanoku mieszkającym na samo murowanie Kościoła darujemy.
2. A żeby ad alios usus tych pieniędzy reszta nie była obrócona, tedy
do rąk slachetnego p. Andrzeja Kozierowskiego komornika ziemskiego sanockiego od Imci p. poborcy tej exakcyi oddaną mieć chcemy. Który pan
Kozierowski w tem naszej intencyej murowania Kościoła stosować się ma
i nam powinien będzie na rokach grodzkich albo ziemskich sanockich sufficientem wydatków uczynić calculum, w tem Imci p. poborcę naszego napominając aby bez wszelakiej zwłoki przerzeczonemu panu Kozierowskiemu
tę resztę oddał a in casu niezapłacenia, czego się nie spodziewamy, aby ad instantiam zakonników przerzeczonych w sądach kapturowych albo w grodzie na
kwerelach processu iudicario de contributione publica sancito sprawował się.
A dla większej wagi to nasze postanowienie ręką Imci p. marszałka koła
naszego i nas obywatelów ziemie sanockiej na sejmik zgromadzonych podpisem utwierdza się. Actum et datum Wisniae anno et die ut supra. Andrzej
Boguski kasztelan sanocki, Jakub Maxymilian Fredro stolnik lwowski, sekretarz J. kr. Mci, marszałek na ten czas sejmiku wisnieńskiego. Franciszek
Mniszek starosta sanocki, marszałek sądów sanockich kapturowych. Andrzej
Stadnicki sędzia kapturowy. Jan Bogusky łowczy sanocki. Jan Adam ze Zmigroda Stadnicki na Lesku sędzia kapturowy. Jan Leszczenski podsędek sanocki. Zbygniew Stadnicki ze Zmigroda. Zygmunt Dunikowski pisarz ziemie
sanockiej, Adam Bal w Oczwie. Mikołaj Farurej z Garbowa. Stefan Bal. Samuel Stano. Paweł Brzyski z rada domowa braci. Sebastyan Rusinowski.
Szymon Zaporski z Zaporza. Kazimierz Tursky. Andrzej Zurowski. Aleksander Gorsky. Jan Ciepliński. Andrzej Zurowski. Alexander Klofas. Lukas
Oszchowski. Piotr Kuchowski. Marcin Sedliski. Jakob Ramult. Stanisław
Czarnocki. Stanisław Dragocki.
153
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5. Uchwała sejmiku w Wiszni. Zwolnienie nowo nabytych nieruchomości franciszkańskich z podatków w roku 1640154.
(...) Za konwentem sanockim OO Franciszkanów uczynią Ich Mci
pp. posłowie instancyą aby (...) także i dwa domy w mieście Sanoku jeden
Rybińskiego a drugi Straszkowski, które dla ciasnego miejsca kościołowi
świeżo się murować zaczynającemu skupili, aby od wszelakich ciężarów
i podatków publicznych miejskich były uwolnione starać się mają o to
pp. posłowie.
Ponieważ OO Franciszkanie sanoccy trzy łany szlacheckie, dwa domy w Sanoku na rozprzestrzenienie kościoła swego in bonum ecclesiae kupili, aby im to konstytucyą in lege publica konfirmowano było i immunitatis
ecclesiae te domy nadane były.
6. Uchwała sejmiku w Wiszni. Franciszkanie otrzymują sto złotych
na naprawę ławek kościelnych w roku 1668155.
(...) także i OO Franciszkanom sanockim ziemia sanocka pozwala
z przeszłego czopowego na naprawę ławek w kościele zł. p. sto, co do ręku
Imci p. Jana Cieplińskiego pisarza ziemskiego wydać rozkazaliśmy, aby Imć
tem ordynował żeby na co inszego nie były te 100 zł. obrócone.
7. Uchwała sejmiku w Wiszni. Franciszkanie otrzymują trzysta
złotych na budowę kościoła w roku 1687156.
(...) Wniesiona była przy tym instancya do koła naszego od Imciów
OO Franciszkanów sanockich, tedy z naszej ziemi naznaczamy na fabrykę
kościoła ich zł. trzysta z czopowego ziemie sanockiej.
8. Fragment wizytacji prowincjała Ludwika Elbinga odbytej
w roku 1717157.
(...) de more consento inchoata est visitatio a Ssmo sacramento ravisaque altaria et in decore debito reperta. Ecclesia in magna parte reparata,
superficie, altaribus, pavimentum, apparatu, turri in porticu extructa, alioque
ornamento per activitatem superioris loci exornata, qui sanguine cum vicina
nobilitate iunctus, magnum ab iis habet suplementum, et exinde vel maxime
laudandus quod exeplaritate religiosa aliis praebat exemplum, omnes cona154
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156 AGZ, t. 22, Lwów 1914, s. 208.
157 Wg Acta almae provinciae Russiae Ord. M. S. Fr. Conv. an. 1717, odpisane przez o. Alojzego Karwackiego.
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tum applicat promovendo bono communi structurae intervento, multa fecit,
majora promittit se facturum, cujus intuitu si dintuis in eodem loco ef officio
conservatur, appromiscerunt Consanguinei suis, se multa bona fecisse et hoc
ipsum multis instantis expetierunt. In hoc tamen culpandus hic superior,
quia non servavit Clausuram Conventus (...). In hoc loco Ecclesia murata, sed conventus ligneus miser et antiquus, desolatus, absque dispositione
extructus (…).
9. Józef Dydyński zapisuje klasztorowi srebro i pieniądze, które
winien mu jest sanocki złotnik Mendel w roku 1746158.
1746 – Die 22da Junii. Skrypt na imię Pana Józefa Dydyńskiego,
natenczas subdelegata a teraz Pisarza Ziemskiego Sanockiego, konwentowi
Sanockiemu dany, którem przekazuie aby summę Piętnaście Talerów Bitych
przynależące od Mendla Złotnika Sanockiego tudzierz (!) czerwony złoty
ieden na Robotę dany tenże konwent odebrał.
10. Uwolnienie nieruchomości oo Franciszkanów od obciążeń
podatkowych w roku 1758159.
R. 1758 Liberacya Gruntów Oyców Franciszkanów Sanockich. Grunty
i place w mieście Naszym Sanoku Oycom Franciszkanom temecznym należące, wiecznemi czasy Immunitatibus Ecclesiae adscribimus y od wszystkich ciężarów tak Rzeczpospolitej iako y mieyskich authoritate Conventus
praesentis uwalniamy.
11. Wydatki klasztoru (w wyborze): miesiące październik 1777
i maj 1778 roku160.
EXPENSA MENSIS OCTOBRIS 1777.
Kucharzowi z Jędrzykowic co ieść Gotował na S. Ociec Złt 3 Gr 13.... 3.13
Za Piwo dla Gości Złt 1......................................................................... 1.
Jędrkowi Parobkowi Zasług za Rok 1777 w R. 1778 na Nowy rok
maiącym się Skończyć Złt 20.................................................................. 20.
Za Otwieranie Hemoroidów Xiędzu Sobolowskiemu Złt 2.................. 2.
Za Grzyby Gr 15................................................................................... –.15
Za Świece do Kościoła z Zagurza Złt 17 gr 6........................................ 17.6
158 Dokumenty Klasztoru OO. Franciszkanów w Sanoku (fascykuł ze streszczeniami, spisany
ok. roku 1765) w archiwum klasztornym, s. 62.
159 Ibidem, s. 195.
160 Regesta Acceptarum et Expensarum sub felicissimo regimine (...) Patris Magistri Barnabae Kędzierski (od roku 1776), rkps, Sanok 1776-1786, w Archiwum Klasztoru OO. Franciszkanów w Sanoku.
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Za Barana Złt 4....................................................................................... 4 .
Za Baraninę dawniey wziętą Złt 1 gr 20.................................................. 1.20
Za Faskę Sliwek Suchych Złt 4................................................................ 4.
Garncarzowi od podlepiania Pieców Złt 5.............................................. 5.
Za Jabłka do Suszenia Złt 5.................................................................... 4.
Za Beczkę Mazi Złt 15............................................................................ 15.
Za Piwo Liskie dla Gości Złt 2............................................................... 1.18
Pannie Obrazney na Wesele Złt 1........................................................... 1.
Za Łoiu Kamieni cztery Złt 65............................................................... 65.
Za Knoty do Świec Gr 22........................................................................ –.22
Za Barana Złt 4 Gr 26........................................................................... 4.26
Za Piwo dla Gości Złt 1 Gr 6.................................................................. 1.6
Za Ryby Złt 3 Gr 2.................................................................................. 3.2
Za Nici do roboty Konwenckiey Gr 16................................................... –.16
Za Gwoździe gontowe Złt 2 Gr 6........................................................... 2.6
Za Mięsa Kawałek Gr 7......................................................................... –.7
Malarzowi in vim roboty Ołtarza na Kurytarzu Złt 3 Gr 12................... 3.12
Za Piwo Gr 6.......................................................................................... –.6
Za Wosk Złt 33 gr 25............................................................................... 33.25
Za mięso Złt 9......................................................................................... 9.
Za Barana Złt 4 Gr 15............................................................................ 4.15
Za Piwo Złt 1.......................................................................................... 1.
Za Mąkę Pszenną na Opłatki Złt 1 Gr 2.................................................. 1.2
Serafińskiemu in vim malowania Ołtarza na Kurytarzu Złt 20.............. 20.
Za Piwo Złt 1.......................................................................................... 1.
Numerowego z Folwarku Gr 14............................................................. –.14
Za Oley Złt 1.......................................................................................... 1.
Za Pług Drewniany Złt 1 Gr 15............................................................... 1.15
Za Baraninę Złt 2 Gr 8........................................................................... 2.8
Na drogę do Liska ks Prezydentowi Gr 15............................................. –.15
Na drogę do Krosna Woźnicy Gr 14....................................................... –.14
Za Jabłka do suszenia Złt 2 Gr 8............................................................ 2.8
Serafińskiemu malarzowi in vim roboty malowania Ołtarza na Kurytarzu Złt 7............................................................................................... 7.
Za Płótno pro minutionibus należące na S. Ocic Złt 57......................... 57.
Od Listów z Poczty Gr 26....................................................................... –.26
Za Oliwę Złt 7......................................................................................... 7.
Za czapki na Pastuszków dwóch Złt 3 Gr 10........................................... 3.10
Za Kłodkę Gr 24..................................................................................... –.24
Malarzowi od malowania na Kurytarzu Złt 24...................................... 24.
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Za Baranine Gr 8................................................................................... –.8
Malarzowi za malowanie tegoż Ołtarza na Kurytarzu Złt 24 Gr 4......... 24.4
Za Wieprza Złt 11.................................................................................. 11 .
Za Piwo dla Gości Złt 1.......................................................................... 1.
Za Flaki Gr 24........................................................................................ –.24
Za Oley Gr 15......................................................................................... –.15
Za Kłódki dwie Złt 1 Gr 18..................................................................... 1.18
Za Gontów Kop 19 Złt 9 Gr 15............................................................... 9.15
CONTINUATIO EXPENSA MENSIS OSTROBRIS 1777
Piotrowi Klimkowskiemu za Ramy do Ołtarzów na dni Powszechne do
Zapłaty Zbożem dodało się Złt 1 Gr 4..................................................... 1.4
Malarzowi za malowanie Ołatrza na Kurytarzu Złt 4............................ 4.
Reszty za malowanie Ołtarza na Kurytarzu P. Jezusa dopłacił Konwent
Serafińskiemu Złt 17 Gr 14.................................................................... 17.14
Za Piwo dla Gości Złt 1.......................................................................... 1.
Za Goździe Gontowe Złt 7...................................................................... 7.
Za Oley od Sebastyana wzięty Złt 7....................................................... 7.
Kowalowi za robote Konwencką Złt 8.................................................... 8.
Pannie Obrazney na Wesele Złt 1.......................................................... 1.
Za Piwo dla Gości Złt 1 Gr 12................................................................ 1.12
Za Międlice na Folwark Złt 1 Gr 5......................................................... 1.5
Od Pisania Rejestru Gr 18...................................................................... –.18
EXPENSA MENSIS MAII 1778
Za Haftki srebrne nowe do Kapy białey Lamowey sponsowemi Aksamitnemi brzegami Złt 5........................................................................... 5.
Za Garnki Groszy 18............................................................................... –.18
Za Oley Złt 1........................................................................................... 1.
Ludziom za Droge do Brzozowa Złt 1..................................................... 1.
Piotrowi in vim roboty odrzwi na górny Kurytarz Złt 2........................ 2.
Woźnicy i parobkowi na droge do Waligroda po tarcice posłanym Gr 8.... –.8
Za Owies na nasienie Złt 1 gr 18........................................................... 1.18
Jaworskiemu za robote na górny Kurytarz Złt 4................................... 4.
Za Jagły Złt 12........................................................................................ 12.
Woźnicy i parobkom po zboże posłanym Gr 10...................................... –.10
Na Knoty do Świec Gr 15........................................................................ –.15
Za Płótno dla Palacza w zasługach Złt 2................................................ 2.
Za Postronki Gr 12................................................................................. –.12
Serafińskiemu in vim malowania Kaplicy i Zakrystyi Złt 15................... 15.
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Za Snopek Goździ do obijania Rynny Złt 4........................................... 4.
Za Siano do Liska ks. Prezydentowi Gr 5............................................... – .5
Kuchcie przy oddawaniu go do Czaszyna W. M. Pani Wisłocki za odzież
zasłużoną Złt 16..................................................................................... 16.
Gumiennemu w Górkach co pilnował Siana Brogu tamże wziętego w Prowizyi Gr 6............................................................................................... – .6
Za mięso Złt 8 Gr 6................................................................................ 8.6
Woźnicy w zasługach Złt 3...................................................................... 3.
Za miodu beczkę prześnego kupioną we Lwowie Złt 119 Gr 14............119.14
Bednarzowi od pobijania naczynia różnego konwenckiego Złt 4 Gr 9.... 4.9
Woźnicy na drogę do Stańkowey po zboże Gr 6.................................... – .6
Serafińskiemu in vim malowania Zakrystyi Złt 25................................ 25 .
Za krochmal do chust Gr 10................................................................... – .10
Za Łyczaki Złt 1 Gr 15............................................................................ 1.15
Za Koła do Wozu Złt 6 Gr 15.................................................................. 6.15
Za Oley Złt 2 Gr 15................................................................................. 2.15
Za Mleko u Haftarki brane na prędce Gr 15.......................................... – .15
Za Nici do Antepedium Gr 16............................................................... – .16
Za Chleb pszenny Gr 3.......................................................................... – .3
Poznańskimu od robory kościelney Złt 2............................................... 2.
Za Oley Gr 16........................................................................................ – .16
Antoniemu czeladnikowi Serafińskiego Złt 2......................................... 2.
Za Sprzączki do Pasów dla Parobka, Woźnicy i Kuchty Gr 16.............. – .16
Za Cielę Kupione od Macieja Bułdy Złt 3 Gr 10................................... 3.10
Za Mięso Gr 12...................................................................................... – .12
Za Krochmal do Korporałów Gr 6......................................................... – .6
Za Pół Kamienia Stokfiszu za Post Wielki wzięty u Zifsta Złt 12............ 12 .
Serafińskiemu od malowania Zakrystyi w Kaplicy Złt 28..................... 28 .
Za Oley Złt. 1 Gr 12................................................................................ 1 .12
Cyrulikowi od Krwi puszczania Złt 2.................................................... 2 .
Za mięso Złt 2 Gr 12.............................................................................. 2 .12
Za nici do Antepedium Nowych na czerwony kolor do wszystkich ołtarzów Gr 15.......................................................................................... – .15
Za Krochmal do Chust Kościelnych Gr 15............................................ – .15
Palaczowi reszty zasług Złt 5................................................................ 5.
Gospodarz za pułtora roku ad Diem 4. 8bris 1788 w Zasługach zupełnie uspokoiony, Gospodyni i Kucharka Zbożem wzięli pszenicy
korcy 6 fasek 3
Za Oley złt 1.......................................................................................... 1.
Za mięso Złt 3 Gr 6................................................................................ 3.6
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Za Cielencine Złt 1 Gr 3.........................................................................
Za Boraki Gr 20..................................................................................
Za Dratwy do Szorów Gr 10...................................................................
Parobkowi za czapkę Złt 4 (w zasługach).............................................
Zasług pieniądzami Złt 8.......................................................................
Czynsz mu przyioł Konwent iego. Teścia Macieja Bodniaka, nic mu
Konwent nie winien za rok maiący się skończyć na S. O. die 4 8bris 1778

1.3
–.20
–.10
4.
8.

CONTINUATIO EXPENSA MENSIS MAI 1778
Za Wosku funtów 13 Złt 20...................................................................... 20.
Poznańskiemu od roboty Kościelney Złt 9.............................................. 9.
Za Alembik mały miedziany Złt 18......................................................... 18.
Serafińskiemu od malowania Złt 20....................................................... 20.
Za mięso Złt. 5 Gr 15.............................................................................. 5 .15
Za Ciele Złt 4......................................................................................... 4 .
Od pisania rejestrów Gr 18.................................................................... – .18
12. Prace restauracyjne w kościele i klasztorze – fragment z kroniki klasztornej za rok 1887161.
Na kapitule uchwalono odrestaurować klasztor (...). Fabryka trwała
od końca kwietnia do listopada 1887. Odrestaurowało się zburzyło się sklepienie, bo uznano je za słabe. Krótko mówiąc od strony zachodniej i strony
południowej z dawnych rzeczy nie pozostało nic – można powiedzieć: zupełnie nowy gmach zbudowano. (...). Przez restaurację klasztoru skorzystał
wiele i Kościół nasz, zapobiegliwy gwardian korzystał z materyałów i robotnikom w około więc wewnątrz kazał poodbijać stare tynki na 2 metry
w górę i poobrzucać na nowo cementem – nadto wszystkie filary odnowiono
i nowem gzemsem obciągniono. 1887 roku zaczęto fabrykę w Kościele – dano
3 nowe okna w presbyterium dębowe ołtarz wielko odnowiono kosztem oszczędności O. Tomasza, dano balasy dębowe – przeniesiono ambonę z prawej na lewą stronę, odnowiono ją – ułożono posadzkę w presbyterium z płyt
cementowych, i w babińcu, dano drzwi szklane gustowne do zakrystii z Kościoła, sprawiono 5 pająków zupełnie nowych, sprawiono 6 lichtarzy mosiężnych massiw do wielkiego ołtarza, kupiono 12 zacheuszków lanych.
W roku zaś 1888 uchwalono na kongregacyi we Lwowie aby z kasy prowincyonalnej ułożyć posadzkę z płyt cementowych w nawie i Kaplicach jako
też aby sprawić organ nowy ekspressyjny (...) nadto przedsięwzięto odrestaurowanie dwóch ołtarzy Św. Antoniego, gdzie ma być na zasuwie nowy
161
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obraz Serca P. Jezusa mal. Tabińskiego i ołtarz Matki Boskiej Szkaplerznej
zanów na zasuwie ma być obraz nowy mal. Tabińskiego św. Józef. Na restauracyę tych ołtarzów ofiarował O. Tomasz znów 500 fl. zgodzono się z Majerskim względem tej roboty za 750 fl. w. a.
13. Podwyższenie wieży – fragment z kroniki klasztornej za rok
1895162.
Z końcem tamtego roku zanotowałem, że robią plany na podwyższenie
dzwonnicy. Dla rozmaitych powodów i trudności odwlekało się to aż do maja
i Bóg wie co jeszcze z tego będzie. P. inżynier miejski Beksiński zrobił 4 szkice
na przyszłą budowę – takowe przesłałem do Lwowa, aby wskazano według
którego z nich trzeba szczegółowe robić plany. Tam wybrano szkic jeden,
odesłano go do Sanoka, a przy kilku utrudniających warunkach jakie postawiono ze swej strony, w dodatku nie zrobiono wielkiej nadziei, aby szczegółowy plan przeszedł przez aprobatę w Definitorium parvuum. Wyglądało
to tak jak zimna woda na rozpaloną głowę. Mimo to dał Konwent zrobić plan
szczegółowy i kosztorys za co zapłacił 33 złr i obecnie mamy to w rękach lecz
nie koniec temu; dopiero teraz trzeba robić ugodę z przedsiębiorcą – czy się
zgodzi na kosztorys, który wynosi blisko 1300 złr. – czy się zgodzi na spłatę tej
sumy i dopiero plan, kosztorys i ugoda potwierdzona przez Konwent pójdzie
do approbaty do Lwowa i tam prawdopodobnie upadnie – gdyż według wskazówki danej z tamtąd, koszta nie mają przenosić sumy 1000 złr (...).
Plan ten potwierdzono ze strony Prowincyalatu i zgodzono się na kosztorys, który według poprawionego przez Budowniczego p. Gerardis, wynosi
okrągłą sumę 1400 złr. Dnia 28 czerwca dano plan do magistratu do potwierdzenia i wniesiono prośbę o pozwolenie podwyższenia wieży. Dnia
2 lipca 1895 Magistrat dał Koncessyę na tęż budowę. Z budowniczym ugoda
zrobiona – spłacać się mu będzie w następujący sposób: po skończeniu wieży
co ma nastąpić z końcem sierpnia dostanie 500 złr – w r. 1896 drugie 500
a w r. 1897 resztę 400 złr. (...) W pierwszej połowie lipca zabieramy się w Imię
Boże do roboty około wieży. Plany przesłano na rozkaz O Prowincyała do
Konserwatora na okrąg sanocki, hr Szeptyckiego i prośbę zarazem o potwierdzenie powyższej przebudowy wieży. Pod dniem 13 lipca 1895 zatwierdził p. Konserwator hr. Szeptycki powyższy plan i uznał go za stosowny.

162
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Indeks osób

Abraham Władysław 16, 18, 19, 20, 21, 23,
34, 38, 65, 66, 109
Aleksander IV 19, 20
Aleksander V 99
Aleksy 15
Andegawenowie 42
Andegaweński Ludwik zob. Ludwik
Węgierski Andrzej drugi syn Elżbiety
Łokietkównej 43
Andrzej pisarz ziemski sanocki 40, 50, 77
Andrzej syn Elżbiety Łokietkównej 43
Andrzej św. 72
Andrzej z Grabowca 36
Anna św. 78, 91
Antoni czeladnik 125
Antoni Padewski św. 103, 106
Antoni św. 8, 97, 98, 102, 126
Bacz Maciej 104
Bal Adam 120
Bal Piotr ks. 75,
Bal Piotr podkomorzy 83, 85, 86
Bal Stefan 85, 120
Balzer Oswald 41, 42
Banach Wiesław 9, 54, 105, 106
Baranowski Jan 85
Barciak Antoni 33
Bartko z Sandomierza 39
Bartłomiej z Alwerni 45
Bartłomiej z Pizy 15, 19
Beksiński 103, 127
Benedykt XVI 7
Beńko z Kuchar 31, 32, 35
Bernard ze Sieny św. 48
Bieniek Kuchar zob. Bieńko z Kuchar

Biernacki Kazimierz 21
Biskupski Romuald 105
Błachut Adam 89, 91
Błoński 98
Błoński Piotr 105
Bobusza Henryk 50
Bodniak Maciej 126
Boguski Andrzej 120
Boguski Jan 120
Bolesław Pobożny 42
Bolesław Wstydliwy 107
Bonawentura bł. 98, 102
Boratini Tytus Liwiusz 60
Borschnitzowie ród 31
Borzemski Antoni 37, 38, 39, 49, 109
Breiter E. 24
Brykowski Ryszard 79
Brzyski Paweł 120
Bubek Emeryk 113
Budzyński Zdzisław 50
Bukowski Waldemar 31
Bulsiewicz Radosław o. 13
Bułda Maciej 125
Caputo a Copertino Jan Donat 55, 66, 77,
79, 81, 83, 84, 93, 115
Caputo a Cupertino Jan zob. Caputo
a Copertino Jan Donat
Caputo Donat zob. Caputo a Copertino Jan
Donat
Carpini Jan de Piano 15
Cervino A. 66
Chodyński K. 23
Chrząstka Alan o. 13
Cichorzewska M. 108
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Ciecierski Maximian 85
Ciepliński Jan 120, 121
Coscz z Jabłonicy 35
Cyran Aneta 52
Czarnocki Stanisław 120
Czaszyński Franciszek Salezy ks. 101
Czupryk Kornel o. 13
Damian św. 106
Daniel 15, 21
Dąbrowski Jan 24
Deptuch Andrzej o. 13
Dębicka Anna de Łysaków 85
Dobrowolski Józef 96, 97
Dola K. 46
Dragocki Stanisław 120
Dunikowski Zygmunt 120
Dworzaczek Włodzimierz 41, 42
Dydyński Józef 122
Dymitr z Goraja 31
Ehrilch Ludwik 29, 30
Elbing Ludwik ks. 93, 121
Elżbieta Bośniaczka 37, 42, 43, 48, 50, 75,
76, 112, 113
Elżbieta królowa 37, 39
Elżbieta Kujawska 42
Elżbieta św. 71
Engel P. 39
Eryk z Winsen 18, 27, 34, 38, 46, 47, 73, 75
Fał 35
Farurej Mikołaj 120
Fastnacht Adam 26, 33, 39, 49, 50, 74, 75, 77
Flotko (Włodek) z Pisarowców 35
Franciszek Józef 100, 101
Franciszek święty 7, 8, 11, 12, 21, 25, 46,
47, 52, 54, 55, 59, 61, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 97, 99, 103,
105, 106, 107, 108, 120
Franciszek z Lutoryża 35
Frazik Józef 92
Fredro Jakub Maksymilian 120
Füllstein Frydrusz 33
Füllstein Herbord 33
Gadomski Jerzy 80
Gadomski Michał 96
Gerardis 103, 127
Ghyr Chartman 38, 114
Gilewicz A. 24, 34, 49
Glista Stanisław o. 9
Głodzień J. 108
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Gmiterek Henryk 30
Goły Jan 35
Gorsky Aleksander 120
Goski Adam o. 55, 66, 81, 82, 83, 118, 119
Gracowski Paweł o. 99
Graniczny W. 33
Grotkowski Melchior 85
Gruševskij M. 34
Gruszka 35
Gruszkowic Piotr 36
Grzegorz VII 67
Grzegorz XI 21, 46, 47
Guryna Cyryl br. 66
Guzman Dominik św. 68
Herburt Andrzej de Fulsztyn 85
Herburtowie ród 33
Hertz Janina 51
Honnover Henryk 114
Horn Maurycy 65, 86, 93
Hrankowska Teresa 92
Impekhoven Jan Ludwik 16
Innocenty III 67
Innocenty VI 42
Iwanek 32
Jadwiga św. królowa Polski 43
Jadwiga wdowa po Ottonie 35
Jadwiga żona Władysława Łokietka 42, 43
Jagiellonowie dynastia 37
Jakub 114
Jan Chrzciciel św. 71, 90
Jan Ewangelista św. 90, 94
Jan kapłan z diecezji wrocławskiej 46
Jan Kazimierz 24, 34, 59, 62
Jan Nepomucen św. 96
Jan św. 78, 102
Jan wójt sanocki 33
Jan XXII 20
Jan z Copertino zob. Caputo a Copertino Jan
Donat
Jan z Dukli św. 51, 52
Jan z Holandii 18, 75, 112
Janas Eugeniusz 29
Janeczek Andrzej 30
Jasiński Kazimierz 23
Jawor Grzegorz 36
Jaworski 97, 124
Jerzy II Trojdenowicz 25, 39, 74
Jędrek parobek 122
Jędrzejczyk Michał 41

Jolanta bł. 12
Józef II 98
Józef św. 97
Juda św. 90
Jurko 32
Kajetan św. 97
Kalinowski Stanisław 96, 97
Kantak Kamil 16, 17, 19, 24, 26, 27, 45, 47,
65, 73
Karczewski Dariusz 33, 34
Karol III z Durazzo 43
Karol Robert 42
Karol syn Elżbiety Łokietkównej 43
Karpowicz Mariusz 94
Karwacki Alojzy o. 20, 21, 66, 83, 85, 87,
96, 100, 102, 104, 115, 119, 121, 126
Kazimierz III książę inowrocławski
i gniewkowski 42
Kazimierz Jagiellończyk 40, 75
Kazimierz Wielki 17, 23, 24, 25, 26, 29, 30,
31, 32, 41, 73, 74
Kędzierski Barnaba o. 66, 122
Kinga św. 12, 107
Kiryk Feliks 24, 34, 37, 39, 40, 41, 49, 50,
51, 66, 96, 98
Klemens V 20, 22
Klemens XIV 99
Klemens z Pobiednik 35
Klimkowski Piotr 124
Klofas Aleksander 120
Kłaczewski Witold 29
Kłoczowski Jerzy 16, 19, 24, 34, 37, 48, 65,
67, 73, 83, 85
Kłodziński Abdon 32
Kobak Klemens o. 99
Konieczny Bartłomiej 53, 63, 65, 81
Konstanty zob. Coscz z Jabłonicy
Korczakowie ród 31
Kornecki Marian 84
Korneliusz św. 99
Korona Marek 21
Kosakowski Edward 53, 65
Kost zob. Coscz z Jabłonicy
Kotromanić Stefan 42
Kowalik Piotr o. 101, 104
Kozierowski Andrzej 120
Krętosz Józef 45
Kucharski Władysław 24, 37, 39, 40, 41
Kuchowski Piotr 120

Kuczyński Stefan Krzysztof 31
Kumor Bolesław 16, 17, 19, 21, 23, 25, 48
Kunegunda siostra Władysława Opolczyka 43
Kuraś Stanisław 30
Kurtyka Janusz 29, 31
Kwolek J. 34
Leonard św. 78
Leszczeński Jan 120
Leszczyński Antoni o. 78
Leszczyński Jan h. Korczak 87
Leszczyński Piotr 87
Leszczyński Tomasz 87
Leszczyński Wojciech 87
Lewicka Marianna z Tarnawieckich 98
Lewicki Anatol 23
Lewicki Ignacy Adam 98
Liske Xawery 29, 31
Lisowski Władysław 105, 106, 107
Lisowski Włodzimierz Izydor zob. Lisowski
Władysław
Lityńska-Zając Maria 59
Loenetz R. 15
Ludwik Węgierski 23, 24, 29, 36, 38, 41,
42, 43, 74, 75
Ludwik Wielki zob. Ludwik Węgierski
Lukaszewska Justyna 114
Ładomir 36
Łokietkówna Elżbieta 34, 37, 41, 42, 43
Maciej 31
Maciej arcybiskup lwowski 24, 27, 28, 33,
38, 46, 112
Maciej burgrabia sanocki 24, 27, 28, 32, 33,
38, 112
Maciej kapelan 33, 35
Majerski Ferdynand 102, 103
Maleczyński Karol 29
Malesack Mikołaj zob. Melsak Mikołaj
Malinowski Kazimierz o. 14
Mańkowski T. 98
Marcin św. 96, 97
Margasz W. 31
Maria królowa węgierska 50
Maria Magdalena św. 72, 90
Masłowski A. 33
Mateusz św. 106
Mączka Adam o. 15, 22
Melsak Mikołaj 18, 19, 21, 33, 45, 46, 75, 112
Mendel złotnik 121
Michał de Ungaria 79
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Michał z Sącza o. 78
Mikołaj 33
Mikołaj IV 99
Mikołaj z Krosna Odrzańskiego zob.
Melsak Mikołaj
Mikołaj zwany Rusinem przeor
sandomierski 45
Miller Michał 93
Mirecki 100
Mniszchowa Amalia z Brühlów 98
Mniszech Jerzy 98
Mniszek Franciszek 120
Monay F. 16
Murawiec W. 51
Nabywaniec Stanisław ks. 45, 52
Nagórska Jadwiga 85
Naschalka Tomasz 30, 31, 32
Niesiecki Kasper 87
Niesierowski Andrzej 97
Nosek Elżbieta 62
Nowak Józef 103
Obertyński Zdzisław 48
Olechniewicz Artur 54
Olesz 32
Omatowicz Łukasz o. 78
Opas Tomasz 95
Orzechowska Anna 85
Orzechowski Andrzej 85
Orzechowski Fabian o. 13
Oszchowski Lukas 120
Panic Idzi 29
Parczewski Michał 25, 27, 74
Paszkiewicz Henryk 23
Paweł apostoł św. 39, 78
Paweł z Pobiednik 35
Pawłowski Franciszek ks. 46, 50
Penak Andrzej 32
Penak Piotr 31, 32
Pencakowski Paweł 8, 54, 55, 65, 70, 109, 114
Peszczak M. 36
Pianowski Zbigniew 58
Piastowie dynastia 37, 42, 71, 73
Piątkiewicz 103
Piech Aleksander 104
Pieniążek Stanisław 75,
Pietruski Oktaw 29
Piotr syn Gruszki 25
Piotr św. 78, 90
Piotr z Grabowca 36
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Piotrowski Aleksander 53, 65
Pisarek R. 108
Pius XI 106
Pobiedziński Witold o. 37
Pobóg-Lenartowicz Anna 33
Pohorska-Kleja Elżbieta 25, 74
Polak Benedykt br. 15
Popiel Tadeusz 105
Poznański 126
Prochaska Antoni 23
Przyboś Kazimierz 29
Przybysław syn Fała 35
Przychodni Agnieszka 61
Puskowski Jan 35
Ramult Jakob 120
Rejman 33
Relichowski 97
Remer Adam de Chyżów 85
Reyman-Walczak Bożena 62
Rogozińska R. 59
Rossowski 107
Różewicz Karol 105
Rudzki Edward 48
Rusinowski Sebastian 120
Rybiński 86, 121
Rylska Justyna 85
Sadowski Cyryl br. 103, 104
Salomea bł. 12
Samek Marta 89, 90, 91
Samsonowicz Henryk 23
Sarna Władysław ks. 45, 46, 47
Schabieński 94
Sedliski Marcin 120
Serafiński 96, 97, 98, 123, 124, 125, 126
Siarczyński Franciszek ks. 47
Sikora Franciszek 31, 32, 35
Skrodzki Wojciech 107
Smahel F. 75
Sobolewski ks. 122
Sochacka Anna 29
Sperka Jerzy 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39
Sroka Albin B. 87
Sroka Stanisław A. 39, 41, 43,
Stadnicki Andrzej 120
Stadnicki Jan Adam 120
Stadnicki Zbigniew 120
Stanisław August 98
Stanisław św. 71

Staniukiewicz Edward o. 8, 54, 61, 63
Stano Samuel 120
Stefan wojewoda wołoski 47
Stojewska Jadwiga 85
Stolot Franciszek 41, 49, 76, 93
Stolotowie 49
Straszkowski 86, 121
Strepa Jakub bł. 19, 27, 52, 72, 77
Stryczek Mikołaj 52
Strzemię Jakub zob. Strepa Jakub
Sułkowska-Kuraś Irena 30
Sykstus IV 99
Sykstus V 99
Szczur Stanisław 32
Szczygieł Ryszard 30
Szeptycki hr. 127
Szmulewicz Jakub 96
Szmyd Otton o. 13
Szuwalski Dariusz 54
Szymon św. 90
Śliwiński Jan 102
Śnieżyńska-Stolotowa Ewa 41, 49, 76, 93
Tabiński Jan 102, 127
Tarnawski Krzysztof 78, 93
Tatarkiewicz Władysław 98
Tazbir Janusz 25
Tęgowski Jan 29
Thorwaldsen 103
Toka Stanisław 35
Tomasz o. 126, 127
Tomasz św. 102
Topińska Marta 90
Tóth N.C. 39
Trajdos Tadeusz Mikołaj 25, 32, 45, 65, 72, 76
Tursky Kazimierz 120
Tylus Stanisław 47
Urban V 18
Urban VI 112

Urszula św. 90
Uruski Piotr 23, 28
Wacław z Ossowa 33
Wadding Lukas 15, 17, 19, 21
Walenty św. 90, 105
Waszota zob. Naszalka Tomasz
Wawrzyniec św. 90
Wierzbicka Anna 102
Wierzbowski Teodor 35
Wiktor Kazimierz 104
Winiarska-Warzecha Magdalena 33
Władysław Jagiełło 32, 36, 40, 65, 72, 76
Władysław Łokietek I 42
Władysław Opolczyk 23, 24, 26, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45,
46, 48, 49, 50, 74, 75, 76, 99, 112, 113, 114
Władysław syn Elżbiety Łokietkównej 43
Włodarski Jan 105
Wolf-Łozińska Barbara 80
Wolski Piotr o. 78
Wójtowicz 103
Wroniszewski Józef 31
Wyczawski Hieronim Eugeniusz 24, 51
Wyrozumski Jerzy 23
Wysocki Jan 48
Zachara Krzysztof br. 78
Zaitz Emil 55
Zając Edward 51, 105
Zakrzewski Ignacy 30
Zaporski Szymon 120
Zawitkowska Wioletta 37, 44
Zielińska Maria 54
Zientara Benedykt 23
Zurowski Andrzej 120
Zwiercan Antoni 25, 73
Zwiercan T. 24, 70
Zygmunt Stary 77
Żabokruk 31
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Indeks nazw geograficznych

Alwernia 45
Alwernia góra 12,
Asyż 7, 47, 52, 67, 68, 70, 85, 106, 108
Austro-Węgry 105
Azja 68
Balaton 39
Bałkany 48
Bączal 84
Bełz 32
Białka Tatrzańska 80
Białogród 18
Biecz 26, 74, 91
Bośnia 15, 17, 21, 73
Branice 32
Brzeźnica 71
Brzozów 35, 50, 96, 124
Buda 42
Chełm 46
Chęciny 25, 72
Chocim 18
Chorwacja 39, 42
Cusminen 18
Dakovo 39
Dalmacja 42, 43, 113
Denków 35
Dębno Podhalańskie 79, 80
Diakó 39
Diasgőr 39
Diaszó 39, 114
Domaradz 50
Dudyńce 35
Dukla 51
Durazza 43
Dynów 35

Europa 12, 16, 19, 67, 68, 71, 73, 84
Florencja 70
Galicja 48, 100
Gara 39
Gliwice 91
Goraj 31
Góra św. Anny 91
Górki 32, 35
Grabowiec 35, 36
Grabownica 35
Grabówka 105
Grodzisko k. Skały 71
Gródek 16, 18, 45
Gródek Jagielloński 25, 72
Grywałd 79
Haczów 70, 80
Hadle Szklarskie 36
Halicz 16, 17, 18, 25, 32, 45, 48, 72
Hłomcza 37
Hodle Pole 36
Holandia 18, 75
Humniska 106
Iwkowa 79
Iwonicz 79
Jabłonica 35
Jabłonica Ruska 35
Jaćmierz 92, 105
Jarosław 32, 48, 92
Jaśliska 37
Kafa 15
Kamieniec Podolski 16, 17, 18, 25, 72
Karpaty 27, 74
Kitaj 15
Klimkówka 37
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Kobylany 106
Kołomyja 18, 25, 45, 72
Koreck 48
Kosów 48
Kraków 8, 21, 22, 47, 53, 54, 55, 57, 59, 62,
63, 66, 70, 71, 72, 90, 91, 109, 115
Krosno 16, 17, 18, 25, 32, 33, 34, 38, 45,
46, 48, 51, 53, 72, 75, 92, 114
Krosno n. Odrą zob. Krosno Odrzańskie
Krosno Odrzańskie 18, 19, 21
Królestwo Polskie 23, 25, 26, 30, 73, 79
Królik Wołoski 37
Krzeszów 92
Księstwo opolskie 30, 38
Księstwo wieluńskie 30
Kuchary 31, 35
Kujawy Inowrocławskie 36
La Verna 7
Lelów 72
Lesko 38, 41
Leśnice 32
Leżajsk 92
Libusza 80
Lipnica Murowana 79
Litwa 16, 23, 25, 26, 32, 45, 65, 73
Lubaczów 32, 33, 52
Lublin 36, 91
Lutoryż 35
Lwów 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 32, 33, 38,
44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 74, 76, 91, 113
Łańcut 35, 92
Łodzina 37
Małopolska 48, 52, 58, 74, 80, 84, 89, 91
Mogiła 79
Mołdawia 18, 45, 73
Morze Czarne 21
Moskwa 93
Mrzygłód 92
Myszkowce 32
Neapol 43
Nescum 18
Nostin 18
Nowy Gród 48
Nowy Korczyn 25, 71
Nowy Sącz 25, 38, 43, 48, 71
Olesno 38
Opole 28, 33, 38, 112
Osieczna 93
Ossów 33
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Padwa 70
Pilica 35
Pisarowce 35
Piza 15, 19
Płowce 26
Pobiedniki 35
Pogórze sanockie 88
Polska 12, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 37, 42, 43,
45, 70, 73, 74, 88, 90, 104, 106, 113
Poznań 93, 105
Praga 24, 70
Prusy 16
Przemyśl 16, 17, 18, 21, 25, 26, 33, 38, 40,
45, 45, 47, 48, 72, 74, 91, 92, 102, 103
Radomsko 71
Radymno 50
Rivotorto 7
Rogi 106
Rozemberk 28, 38, 113
Rożnowice 38
Równe 50
Ruś 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 45,
46, 47, 49, 52, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 92,
112
Ruś Czerwona 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 29, 31, 36, 37, 42, 45, 52, 73, 74, 75
Ruś Halicka 16, 18, 21
Ruś Halicko-Włodzimierska 23, 25, 52
Rymanów 33
Rzeszów 44, 52, 92
Rzym 21, 24, 85
Saksonia 27, 73
Sambor 47, 92
San Damiano 7, 12
San rzeka 54, 77, 88
Sandomierz 25, 39, 71, 91
Sanok 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40,
41, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 63,
65, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 83, 84, 86,
87, 88, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 104, 105,
106, 107, 109, 113, 114, 120, 121, 122, 127
Sądowa Wisznia 86, 87
Scothorix 18
Sczodra góra 35
Seret 18, 21
Sękowa 79
Siena 48

Skała 25, 71, 72
Stara Buda 43
Stary Sącz 25, 48, 71, 76
Stopnica 91
Stryj 48, 92
Strzegów 35
Strzelin 35
Susica 39
Szczebrzeszyn 48
Śląsk 27, 30, 74
Śniatyń 25, 45, 72
Tabor góra 11
Tana 15
Tarnów 47
Tataria 15
Terpiczów 32
Trześniów 106
Tyrawa 92
Tyrawa Dolna 106
Ulicz 26
Ustrzyki Dolne 41
Wenecja 70
Węgry 16, 23, 26, 27, 33, 37, 41, 42, 43, 74,
113

Wieliczka 91
Wielkie Księstwo Litewskie 73
Wieluń 28, 36, 112
Wilkowo 18
Winsen 18, 27, 34, 38, 47, 73, 75
Wisznia 120, 121
Włodzimierz 46
Włodzimierz Wołyński 39
Województwo bełskie 30
Województwo krośnieńskie 41
Wrocław 24, 25, 26, 29, 30, 32
Zagórz 122
Zakliczyn 91
Zarszyn 104
Zawichost 25, 71
Ziemia chełmska 30
Ziemia dobrzyńska 36
Ziemia lwowska 31
Ziemia przemyska 65
Ziemia sanocka 24, 26, 27, 29, 33, 34, 35,
36, 37, 39, 40, 65, 85
Ziemia sieradzka 71
Związek Radziecki 107
Żabokruki 32
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Ryc. 1. Sanok, kościół oo. Franciszkanów. Inwentaryzacja murów prezbiterium, kaplic i zakrystii
(S1-2 – sondaże; W1 – wykop rozpoznawczy w Kaplicy św. Franciszka). Oprac. B. Konieczny.
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Ryc. 2. Sanok, kościół oo. Franciszkanów. Inwentaryzacja murów podziemi prezbiterium i zakrystii
(S3-5 – sondaże). Oprac. B. Konieczny.
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Ryc. 3. Sanok, kościół oo. Franciszkanów. Kaplica św. Franciszka, poziom 90 cm, grób nr 1.
Rys. B. Konieczny i S. Wójcik.
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Ryc. 4. Sanok, kościół oo. Franciszkanów. Kaplica św. Franciszka, poziom 130 cm, grób nr 3-9.
Rys. B. Konieczny.
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Ryc. 5. Sanok, kościół oo. Franciszkanów. Kaplica św. Franciszka, grób nr 1. Fot. B. Konieczny.
Ryc. 6. Sanok, kościół oo. Franciszkanów. Kaplica św. Franciszka, mur od strony zakrystii.
Fot. B. Konieczny.
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Ryc. 7. Sanok, kościół oo. Franciszkanów. Kaplica św. Franciszka
– wybór ceramiki wczesnośredniowiecznej. Rys. B. Konieczny.
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Ryc. 8. Sanok, kościół oo. Franciszkanów. Kaplica św. Franciszka
– wybór ceramiki późnośredniowiecznej. Rys. B. Konieczny.
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Ryc. 9. Sanok, kościół oo. Franciszkanów. Kaplica św. Franciszka
– wybór ceramiki i kafli nowożytnych. Rys. B. Konieczny.
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Ryc. 10. Fragment XVIII-wiecznej mapy Sanoka z zabudową rynku.
Widoczny zarys kościoła (bez wieży) i klasztoru Franciszkanów.
Archiwum Muzeum Historycznego w Sanoku. Fot. D. Szuwalski.
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Ryc. 11. Fragment mapy Sanoka z roku 1841 z zarysem kościoła i klasztoru Franciszkanów.
Archiwum Muzeum Historycznego w Sanoku. Fot. D. Szuwalski.
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Ryc. 12. Kościół i klasztor Franciszkanów w Sanoku.
Źródło: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 1, z. 2, woj. krośnieńskie; Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne
i okolice, red. E. Śnieżyńska-Stolotowa i F. Stolot, Warszawa 1982, s. 99
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Ryc. 13. Kościół i klasztor Franciszkanów w Sanoku (2008). Widok od strony rynku.
Fot. D. Szuwalski.
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Ryc. 14 i 15. Widoki na klasztor Franciszkanów od strony skarpy staromiejskiej. Fot. D. Szuwalski.
Ryc. 16. Wnętrze kościoła. Widok od wejścia ku prezbiterium. Fot. D. Szuwalski.
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Ryc. 17 i 18. Ołtarz Matki Boskiej Consolationis z cudownym obrazem. Fot. D. Szuwalski.
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Ryc. 19. Ołtarz św. Antoniego Padewskiego. Fot. D. Szuwalski.
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Ryc. 20. XVIII-wieczne malowidło z przedstawieniem św. Stanisława bp. (?)
Fot. D. Szuwalski.
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Ryc. 21. Rokokowy pacyfikał z relikwiami Krzyża Świętego. Fot. D. Szuwalski.
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Ryc. 22. Portret Elżbiety Łokietkówny, II połowa XIX wieku. Fot. D. Szuwalski.
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Ryc. 23. Tablica inskrypcyjna umieszczona w klasztorze w roku 1847. Fot. D. Szuwalski.
Ryc. 24 i 25. Krużganki klasztorne. Fot. D. Szuwalski.
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