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Wyjątkowe przedstawienie Umywania nóg 
na ikonie Męki Pańskiej z Uherców 
ilustracją monasterskiego 
wielkoczwartkowego obrzędu

Na XVI-wiecznej ikonie Męki Pańskiej z Uherców1 (il. 1) znajduje się wyjąt
kowe przedstawienie Umywania nóg(il. 2). Chrystus znacznie pochylony 

w silnym wykroku, jakby szedł ku uczniom, wyciąga obie dłonie ku zanurzo
nym w miednicy nogom mężczyzny. Młody wiek apostoła podkreślają krótkie 
ciemne włosy oraz brak brody. Przed nim na pierwszym planie Piotr, łatwo roz
poznawalny dzięki krótkim siwym włosom i okrągłej niedługiej brodzie, siedzi 
na stołku, wspierając obute w sandały stopy o podnóżek misy. Stłoczeni nieco 
w głębi pozostali apostołowie biernie, choć z zatroskaniem i smutkiem, przyglą
dają się czynowi Nauczyciela. Ich uczucia zdradza dłoń przy policzku u pięciu

Ikona znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Lwowie, nr inw. I-1351 /6656. 
Oprócz omawianej tu sceny Umywania nóg wokół Ukrzyżowania znalazły się jeszcze. 
Wjazd do Jerozolimy, Przemienienie Pańskie, Ostatnia Wieczerza, Modlitwa w Ogrójcu, 
Pojmanie Chrystusa, Chrystus przed Kajfaszem, Chrystus przed Annaszem, Pi 
ręce, Chrystus przed Herodem, Naigrawanie, Rozmowa z Piłatem, Biczowanie, Wy u- 
pienie zwłok Chrystusa. Zdjęcie z krzyża. Opłakiwanie. Prowadzenie na ukrzyżowanie
C hrystus ukazuje się niewiastom, P usty grób. Z stąp ien ie  do Otc m< • B£
Галицько-руське церковне малярство X V - X V 1 ™ - Іконо. 
Наукового Товариства імені Т. Шевченка 121 ^  48-50: idem./«*«

Галицької України XV-XVleiKie, ЛьвівЛ928$. 40 41. U $ ^
Галицької України XV -XVIIвіків, А ьвів 1929,$. 128-131,1 ‘ пгЯ4. м  Гслит0- 
ky. Die Ukrainische Ikonę 12. bis 18. J a h rh u n d ert, Munchen 19 . ’опис- 2 (7)>
ВИн, Ікони „ Страсті Христові"XV- 1-ї половини X  с т о л іт * X11-XV

ет.. Львів 2005, s. 432-433; A. Gronek. Ikony Męki Р ы  у
łarstwie cerkiewnym ukraińsko-polskiego pogranicza, Kr
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z nich. co jest tradycyjnym gestem wyrażającym smutek, a nawet powściągliwą rozpacz.

^Sztuka wczesnochrześcijańska stworzyła dwa typy przedstawień tego tClnatu. 
idealistyczne i lakoniczne, ograniczone do dwóch osób, czy jak na sarkofagu z Ar 
les do trzech Chrystusa (il. 3). Piotra i jeszcze jednego apostoła, oraz bardziej 
rozbudowane, narracyjne, jak na karcie Ewangeliarza w Rossano, gdzie umiesz! 
czeni zostali także pozostali apostołowie, zajęci zdejmowaniem (zakładaniem?) 
sandałów3. Takie właśnie wielopostaciowe przedstawienia dominowały w S2tUcę 
wschodniej od czasów średniobizantyńskich. Tu Chrystus z przewiązanym u pasa 
bądź trzymanym w dłoni ręcznikiem stoi przed siedzącym na wysokiej ławie Pio- 
trem, pochylając się ku niemu, i często -  choć nie zawsze -  ujmuje jego stopę. 
Ten, zatrwożony, wznosząc rękę, wskazuje na głowę w myśl słów: „Panie, nie tylko 
nogi moje, ale i ręce, i głowę” (J. 13, 9). Reprezentatywne przykłady takich reali
zacji znajdują się w klasztorach Hosios Lukas w Focydzie4 (il. 4), w Daphni, w 
Nea Moni5 (il. 5), na trzech ikonach X i XI-wiecznych z klasztoru św. Katarzyny 
na Synaju6, w Ewangeliarzach -  trapezundzkim gr. 217, paryskim gr. 74*, peters
burskim gr. 219 czy z monasteru Dionysiou na Górze Athos10.

Sposób ilustrowania tego tematu niewiele zmienił się w ciągu wieków. Dopiero 
w czasach nowożytnych, pod wyraźnym wpływem sztuki zachodniej, zaczęto uka
zywać Chrystusa klęczącego11 przed apostołem, którym niezmiennie pozostawał 
Piotr. Zatem przedstawienie na ikonie z Uherców, na którym Chrystus obmywa 
nogi innemu uczniowi, należy uznać za wyjątkowo rzadkie. Motyw taki pojawia

H. Maguire, The Depiction o f Sorrow in Middle Byzantine Art, „Dumbarton Oaks Pa 
pcrs”31,1977, s. 125-174.
H. Покровский, Евангелие в памятниках иконографии византийских и русских 
„Труды археологического съезда в Москве”, т. 3, Москва 1890, s. 296-298; fig 
140, G. Millet, Recherches sur liconographie de I'Evangile aux XIVе, XVе, XVIе stick 
daprti Us monuments de Mistra, de la Macedoine et du Mont-Athos, Paris 1916, s.3K
і пп.; В. Filarska, Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986, s. 175, fig. 187.
В. H. Лазарев, История византийской ясивописи, Москва 1986, t. 2, il. 156.
N. Chatzidakis. Greek An. Byzantine Mosaics, Athens 1994, s. 106-107.

• et M. Sotiriou, leones du Mont Sinai, Athcnes 1956, fig. 49,66.
Petersburg. Publiczna Biblioteka, gr. 2 1 ; В. H. Лазарев, op. cit.. t. 2. il. 157.
ПІТ" 7A ln tcka Narodowa* 8r- 74; Evangiles avec Peintures Byzantines du XU stick, 
nongr. 74, Paris 1908. t. II.

S M Византийская миниатюра, Москва 1977. il 19 (fol. 6v).
ted M a ll an' R C  Christom-S- N. Kadas, The Treasures of M o n t  Athos. Ill#*»*'
tcdManuscnpts, t. 1. Athenas 1974. U. 223 (fol. 52).

^"malarskim m0ty!; га1ссапУ również w XVI11-wiecznym athoskimpodr^"''
Kraków 2003 Г ш  ЮП1̂ и“  Z РигпУ- Hermeneia czyli o b j a ś n i e n i e  sztuki та г



pfaedstawienie Umywania na ikonie Męki lińskiej z Ubeirńo

się później jeszcze na miniaturach ruskich rękopiśmiennych opowieści pasyjnych .
gdzie zaszczytu tego dostępuje Judasz12. Również na omawianym przedstawieniu 
Pasji z Uherców w młodzieńcu z nogami zanurzonymi w wysokiej miednicy na-
leży rozpoznać zdrajcę Nauczyciela. Wytłumaczenie tego oryginalnego motywu
ikonograficznego odnajdujemy przede wszystkim w liturgii Wielkiego Czwartku 
kiedy to w monasterach i cerkwiach katedralnych ma miejsce obrzęd obmywania 
nóg, na wzór opisu w Ewangelii Janowej (13,4-11)». 

Ten w y w o d zą  się z tradycji żydowskiej zwyczaj, świadcz,су „ gościnności 
gospodarzy i ich szacunku dla przybywającego14, wzmiankowany kilkakrotnie 
w Biblii, także jako zwylda czynność higieniczna (Rdz 18,4; 19,2; 24 32- Sdz 19,

21; 1 Sm, 25.41; Ł k  7 ,44), wśród chrześcijan jako rytualny bylpritykowany naj
prawdopodobniej już w pierwszych wiekach naszej ery. Choć w Dziejach i Listach 
Apostolskich nie ma dowodu na to, że obrzęd umywania nóg towarzyszył Uczcie 
Eucharystycznej, to można przypuszczać, że uczniowie go praktykowali, pozosta
jąc wierni nakazowi Chrystusa: „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak 
czynili, jak ja wam uczyniłem" (J 13 ,15)l5. 0  zwyczaju „obmywania nóg świętym” 
wspomina jedynie św. Paweł w Liście do Tymoteusza (1 Tm 5,10), wymieniając 
go jako jedną z cnót szlachetnych wdów, które mogły być dopuszczone do służby 
w świątyni. Jego interpretacją zajmują się niektórzy pisarze chrześcijańscy, jak dla 
przykładu Tertulian (Ad uxorem, ks. II, rdz 4)16, Ambroży (De sacramentis, ks. III, 
rdz l)17 czy Augustyn (Epistyle LV, rdz 18, w. 33)'®. Lokalnie, w Kościołach Galii, 
Irlandii, w północnych Włoszech i Afryce wiązał się on z sakramentem chrztu, 
o czym wspomina między innymi synod w Elwirze z roku 309. Katechumenom, 
których chrzczono w noc paschalną, obmywano nogi przed bądź po udzieleniu 
sakramentu, a na wspomnianym synodzie zastrzeżono, że czynność ta nic należy 
do kapłana (kanon 48). Na XVII synodzie w Toledo w roku 694 nakazano bisku
pom rozszerzenie tego obrzędu na cały Kościół hiszpański. W  drugiej po o 
wieku XII zwyczaj obmywania nóg dwunastu wiernym w Wielki Czwarte z  ̂у 
był w Watykanie, co znajduje potwierdzenie w XIH-wiecznym o

O trzech takich przedstawieniach wspomina Pokrowski; H. Покровски”,  ̂p ' 
Lenczewski, Liturgika czyli nauka o nabożeństwach, s 247

K. Bondaruk, Nauka o nabożeństwach prawosławnych, Białysto •
H. Danid-Rops, 2 , 0
s- 188. _ -п.,1$ . С  H  Forncy»
^okladnic o zwyczaju obmywanie nóg za czasów apostols P

и Ordinances, Harrisburg 1883. s. 89 i nn.
„ Patr°b>gia Larina (PL), op. J. P. Mignc, t. 1. kol. 1294-1295.

Ł 16. kol. 431-433.
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W Kościele wschodnim obrzęd ten praktykowano najpóźniej od wieku VIII,
z tego bowiem czasu zachowały się jego opisy w greckich księgach 
liturgicznych. W jednym z XI-wiecznych Euchologinów opisany 
został obrzęd postrzyżenia ko-biet połączony z obmywaniem nóg21. W Jerozolimie patriarcha po 
obmyciu nóg dwunastu kapłanom (po trzech hipodiakonów, diakonów i 
prezbiterów, dwóch biskupów i metropolita) wręcza im monety. W Konstantynopolu również ce-sarz 

zaoraszał do pałacu dwunastu biedaków, którym obywał prawą stopę oraz
obdarowywał nową odzieżą13.

Zgodnie z opisami w Tnodionte obrzędu umycia nóg dokonywano w nartek 
Sie cerkwi monasterskich bądź katedralnych -  „przed wielką bramą świątyń 
Przełożony (наст оят ель), a więc opat, archimandryta lub biskup celebrujący 
nabożeństwo, w stroju liturgicznym w asyście trzymających świece і kadzielni* 
podchodzi do miejsca, gdzie paraeklezjarcha przygotował naczynie do obmyci 
Wierni podążający za nim śpiewają psalm 50, a następnie pieśń 5 kanonu Wiel
kiego Czwartku i stichery umycia. Po wygłoszeniu wielkiej ekteni i odmówieniu 
modlitwy kapłan przystępuje do obmywania nóg, podczas gdy diakon czyta teka 
Ewangelii Janowej (13,1-17). Zdejmuje wierzchnie szaty i przepasawszy się prze
ścieradłem, podchodzi do furtiana (epamap), któremu obmywa stopy jako pierw
szemu. Ostatni zaś bywa eklezjarcha bądź ekonom25, który symbolizuje św. Piotra 
Między nim a przełożonym nawiązuje się rozmowa, na wzór tej, którą przepro
wadził Chrystus ze swym uczniem. Po zakończeniu obrzędu kapłan zakłada swe 
szaty, a diakon kończy czytanie fragmentu Ewangelii26.

Choć św. Jan nie opisuje, w jakiej kolejności Chrystus podchodził do aposto
łów podczas tych czynności, to tradycja, a za nią również praktyka liturgiczna czę
sto pozwala upatrywać w tym pierwszym Judasza, a w ostatnim Piotra. Bodaj jako 
pierwszy takiej interpretacji dokonał Jan Chryzostom, w Homilii 70naEu>M$k

J- Goar, Euchoiogion sive Rituale Graecorum complectens ritus et ordines divinaditur 
1<7̂ ' s‘ 591:tu za: J- Hastings, Encyclopedia ofReligion and Ethics-t-

Дмитриевский, Описание лит ургическихъ рукописей хранящихся п  
п А Ь пї**ославн°го Востока, t. 2, E fyo lóyta , Юевъ 1901, s. 1035-1041-

салим ВогосАУжепие Страстной и Пасхальной седмиц **
u Т * *  * 1Х~Х  Казань 1894. s. 121. , 0-

t n t ^ ° rdDlCtt0nary °fByzantium, New York 1991, t. Ill, s. 2191. ram dab*»

1747*fol 8 b W 1663: BJ 589131 Ш’ BibL Czart. 7801. fol- 67v;
H p4Todci к Щ а ' CydzieA і Iwifto Patchy w Kolcifltpraw9Ŝ

» Т а Ц ^ * Г' к6',' 20«-<>‘Ь Я .  jiViy
biblioteka Narл ^ ССа r(̂ wn*c* Ccrkowny Ustaw z przełomu wieków 

“ Ni«« 2W1- " W -15533. fol. 208r-209r. ^
Устл**Бог0слу^ ї!ї tCn ° pisuie Nikolski (К. Никольский. Посо*  j.

« , « .  С. Петербург» їд а  '• * ”
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św. Jana.. I choć w czasie nabożeństwa wielkoczwartkowego niekiedy czytano jego
homilię na temat Ewangelii Mateusza,  to niewątpliwie treść tej pierwszej także 
była znana. Ku tej interpretacji skłania się bowiem dla przykładu Nicefor Kalli- 
stus Ksantopulos, który w XIV wieku napisał synaksariony do Triodionu, w tym 
równicż Wielkiego Czwartku. Tekst ten, umieszczony po 6 pieśni kanonu Kosmy
Majumskiego, przybliżał wiernym tajemnicę obchodzonego święta i tłumaczył
przesłanie ewangelicznych przypowieści. Według niego właśnie Judaszowi Chry
stus umył nogi jako pierwszemu, Piotr był zaś ostatni, zgodnie ze słowami "ostatni 
będą pierwszymi, pierwsi ostatnimi”2*. Na Rusi dzieła Jana Chryzostoma były po-
pularne już od wczesnego średniowiecza. Docierały tu tekstv greckie i słowiańskieprzekłady zawarte w takich zbiorach, jak Złatostruj, Złatoust, Izmaragd, Margaryt

i innych29. Wprost na jego komentarz do Ewangelii Janowej powołuje sie Cyryl 
Stawrowecki w Pouczeniu na Wielki Czwartek zamieszczonym w Еwangeliarzu 
pouczającym, opublikowanym w Rachmanowie w roku 161930. Wydaje się że 
pierwszeństwo Judasza przed Piotrem w czynności obmywania nóg utrwaliło się 
w świadomości wiernych w całym świecie prawosławnym31. Powtarza ją bowiem 
na przełomie wieków XI і XII Teofilakt z Ochrydy w swoim komentarzu do tego 
fragmentu Ewangelii; tak też interpretuje ten obrzęd w połowie wieku XVII ar
chidiakon Paweł z Aleppo, który jadąc do Moskwy, uczestniczył w wielkoczwart- 
kowej liturgii w klasztorze w Targovifte. Tam głównym celebrantem był patriar
cha antiocheński Makary. On to po zdjęciu sakkosu i omoforionu, przepasawszy 
się bawełnianym fartuchem, wziął dzban i zaczął obmywać nogi, począwszy od 
człowieka zastępującego Judasza, a kończąc na biskupie Buzeo, który oznaczał 
Piotra32. Podobny obrzęd obserwował także w moskiewskim Soborze Zaśnięcia 
Matki Boskiej, gdzie celebrujący nabożeństwo patriarcha Nikon najpierw obmył 
nogi osobie, która oznaczała Judasza, dopiero na końcu podszedł do patriarc у

27 Д. Огицкій, Утреня Великого Четверга, „Воскресное Чтеніс* 1936. пг 13. s. 196
1 nn.
Triodion, Lwów 1663, BJ 589131 III. ШЫ. Chryzosto-

M Obszerną literaturę na temat wczesnych ruskie p . м  р ші Kijowskiej
m, zebrał G. Podskalski, O ru to ja * ,* »  Ю Пеле-
(988-1237). Kraków 2000, s. 104-105; (j- M „щ ,иш  ХШ-ХУ
шенко, Українська література пізнього сере
ст.), Київ 2004, s. 25-30. 1619. Biblioteka Narodowa

30 C.T. Ставровсцкий, Ееангеліеучительное, Po Muzeum Narodowe we 
w Warszawie, Cyr 316; Biblioreka Cz.rrorysk.eh, 8451
Lwowie CK 577, fol. 79v. 0 литургии и о вссхслуж-

31 Рог. Венямин, Новая Скрижаль или о6™СН‘Н“‘ а [а, с і. 24. § 45- 52.
бах и утварях церковных, Санкт Петер УР ріарха Макарія вь Росс»0

-  [PawelzAleppo
ловине XVII века, описаное его сыномьар ш  
z arab. Т. Муркос, Москва 1896. ks.
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antiocheńskiego Makarego, tym razem zastępującego Piotrka. W takiej kolejnościdokonywano tego obrzędu również w XVII-wiecznym Nowogrodzie. Podobny
motyw pojawił się nawet w legendatno-apokryficznych tekstach pasyjnych, 

gdzie pierwszeństwo Judasza było tłumaczone jego bezczelnością i brakiem skrupułów. Jednak tu, inaczej niż w praktyce liturgicznej, Chrystus umył nogi 
zmieszanemu Piotrowi zaraz po zdrajcy a potem pozostałej dziesiątce. Powiązanie 
sceny Umywania nóg na ikonie z Uherców z mającym miejsce w Wielki 

Czwartek obrzędem nie jest odosobnione. W psałterzach bowiem 
chęt- nie umieszczano je obok psalmu 50, szczególnie wersetu 9: "Pokrop mnie 
hizo- pem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję". Psalm ten, 

jak już zostało wspomniane, stanowił część wielkoczwartkowego obrzędu. Również 
umiejscawianie tego przedstawienia we wnętrzu świątyni nierzadko 

powodowane było względami liturgicznymi.
Bizantyński program malarski odzwierciedlał teocentryczny porządek iwiau. 

a kolejne motywy następowały po sobie zgodnie z zasadą hierarchii zstępującej’ 
Dzięki odczytaniu symboliki architektury świątynnej przez Maksyma Wyznawcę, 
widziano w niej obraz Kosmosu, podzielony na strefę niebiańską i ziemską Ni 
sklepieniu, często w formie kopuły, należącym do sfery niebiańskiej, znajdowały 
się przedstawienia tworzące wątek doksologiczny przez ukazanie Boga w najwyż-
szej chwale, w otoczeniu sił niebiańskich. Ściany nawy, przypisanej sferze ziem
skiej, pokrywały sceny ewangeliczne ilustrujące najważniejsze wydarzenia z ziem-

33 [Paweł z Aleppo], Путешествіе Антіохійскаго патріарха..., Москва 1897-1900, 
ks. IX, cz. XIV, s. 184; por. też W. Podlacha, Malowidła ścienne w cerkwiach Bukowiny, 
Lwów 1912, s. 89.

34 К. Никольский, op. cit., s. 606, przyp. 3.
J. Janów, Lcgendamo-apokryficzne opowieści ruskie o Męce Chrystusa, Warszawa 1931 
(odbitka z „Prac Filologicznych* t. XV, cz. II), s. 54,98; І. Франко, Лпокріфи імген- 
Ъи з українських рукописів, t. II: Апокріфи новозавітні, [w:] Памятки укрлїнле

* РУСЬШмови і літератури, t. II, Львів 1899, s. 226.
17 ^<спшнг' Миниатюрыхлудовской псалтыри, Москва 1977

°84dy komentatorów liturgi і na temat symboliki kościoła scharakteryzow 
Tnv Стенныя росписи вь древнихь храмахь грснсскихь и ру

s 210*! аРхс°логимескаго съезда въ Ярославе” 1887, t. 1»
Нй W^ .  Л  Orthodox Liturgy, The Development of the 

GuSenszel •У2й”' ,И<’Rite' Ncw York 1996; H.J. Schulz, Die byzantxmsc ^  
skit m alow SU T  f ymbolZestalt> Trier 2000; A. Różycka-Bryzek. Ba*"V k

*** bivcntyAskUj anhit 1̂ еШе&°' Warszawa 1983, S ,0d 1 S'ję44 roku- №
ttriaty z sesii J, . '^tury s*kralnej, [w : ] Losy cerkwi w Polsce po .
» Rzeszowie St0War*y™»i* Historyków Sztukipt. "TraSeSaPl„ (iciji№
klików W 7 ' «-»»= )■ Hani. S ym b cL  * * * *

*“ 8, tam dalsza literatura.



skiego życia wcielonego Logosu. Umieszczone zwykle w najwyższych partiach
ścian, łącząc niejako obie symboliczne przestrzenie, pozostawiały w dole miejsce

dla wizerunków świętych, którzy jednoczyli się w modlitwie liturgicznej z wier-nymi wypełniającymi świątynię. Zgodnie z tymi zasadami Umywanie nóg winnobyć umieszczane na ścianie nawy pośród innych scen narracji ewangelicznej. Tym-czasem najstarsze realizacje tego tematu w malarstwie monumentalnym znajdująsię w narteksie, czego przykładem są greckie monasterskie ś w i ą t y n i e  
w  N e a  M o n i na półwyspie Chios, Hosios Lukas i Daphni. Trudno n i e  
łą c z y ć  te j  p ra k ty k i m a -larskiej z wielkoczwartkowym obrzędem obmywania nóg dokon y w a n y m  
przez przełożonego właśnie w narteksie. Nie jest to jednak stałe miejsce 
tego przedsta- wienia w programie malarskim cerkwi. Mogło bć one 
włączne w szerszy cykl opowieści pasyjnej na ścianach nawy, a mogło 
być również z niego wyłączane i wraz z Ostatnią Wieczerzą umieszczane 
w sanktuarium. Ten drugi zwyczaj był szczególnie popularny w cerkwiach 
monasterskich w północnej Bukowinie, na przykład w Worońcu i Humorze, choć znane są także bliższe geograficznie - 
w Posadzie Rybotyckiej39. Takie rozwiązanie należy także tłumaczyć względami 
liturgicznymi. Choć niewątpliwie przedstawienia te, zwłaszcza w obrębie ikono
grafii, również nawiązują do omawianego obrzędu40, to umieszczenie w ołtarzu 
podkreśla zwłaszcza ich aspekt eucharystyczny. Konsekracja darów, będąca przy
pomnieniem wieczerzy paschalnej, jaką po raz ostatni spożył Chrystus z ucznia
mi dzień przed swoją śmiercią, dopełnia się właśnie w sanktuarium. Obrazy tam 
umieszczone nawiązują zatem wprost do tego wydarzenia, tym samym przybliża
jąc wiernym misterium Eucharystii. Jej aspekt paschalny zaś przywołują niekiedy 
umieszczane tam przedstawienia pasyjne, jak w cerkwi św. Teodora Stratilatesa41 
i Przemienienia Pańskiego w Nowogrodzie42, choć tam bez tematu Umywania 
nóg oraz w kaplicy św. Trójcy zamku w Lublinie43, bazylice św. Krzyża w Patrauęi, 
czy św. Mikołaja w Balineęti.

*~W. Podłacha, op. cit., s. 87-92; P. Henry, MonumentaU din Moldova de Nord, Bucu- 
re?ń 1984; tabl. X il. 2, tabl. XIV. „ . . „ honc.

* A-K^ycb-Bryzek, Program ikonograficzny malowidei
[w:] Symbolac Historiae Artium . Studia z historii szt 

 ̂ kdykowanc, Warszawa 1986, s. 349-365.
„ Por W-Podłacha, op. cit., s. 87-92. yiV-XV веков, Москва

•И. Липфшиц, Монументальная живопись Новгоро а

• ГИ7; “ 233-248 С п а а П р ^ ^ ’ ^ 1* '  •И. Вздорнов, Фрески Феофана Грека в церкви Спас
ч Москва 1976, s. 87- 93. ,. лгпки1и Ь е Ш 'Р ^ ет'

ń. Kóżycki-Вгугск, Bizantyńsko-ruskie malowidła problem
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£ * *  Ы щ у LcińAUj, [w;] Р сШ -иШ па. IOW 
Г»' -  307-326; с,dcm, FrA, *

Lublin 2000.
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Wydaje się, że również umieszczenie na ikonie z Uherców kwatery 
Umywa- nia nóg za Ostatnią Wieczerzą dyktowane jest względami liturgicznymi. 

Przekazy ewangeliczne nie określają jednoznacznie kolejności tych 
dwóch wydarzeń. Epi-  zod, kiedy to Chrystus obmywa nogi apostołom, przywołuje jedynie 

św. Jan, po- mijając milczeniem ustanowienie Najświętszego Sakramentu, a 
opisując ujawnie- nie zdrady Judasza (13, 21-30). W malarstwie bizantyńskim 

scena Ostatniej Wie- czerzy, inaczej niż Komunia Apostołów,  miała 
charakter historyczny i ilustrowała głównie zdemaskowanie zdrajcy. Dlatego 
też, zgodnie z przekazem Janowym, Umywanie nóg powinno być obrazowane 
raczej przed Ostatnią Wieczerzą. Na taką kolejność wskazuje także treść nabożeństwa 

wielkoczwartkowego. Przywo- łują ją stychiery i synaksarion przeznaczony na jutrznię. 
W sztuce wschodniej nie ma reguły w przedstawianiu tych scen. Niekiedy Umywanie nóg 
poprzedza Ostat- nią Wieczerzę, jak na XI-wiecznej ikonie w klasztorze św. Katarzyny 
na Synaju, ruskich malowidłach kaplicy zamkowej w Lublinie i w Kaplicy Świętokrzyskiej 
na Wawelu47; taki porządek zaleca także Dionizy z Fourny w XVlII-wieczn 4 
athoskim podręczniku malarskim48; znacznie częściej jednak kolejność bywa od 
ivrotna. Źródeł tej, wydawać by się mogło, sprzecznej z treścią Ewangelii ргац  
szukać należy właśnie w nabożeństwie wiclkoczwartkowym. Po wprowadzeniu 
reformy Filoteusza Kokkinosa, która na Rusi rozpowszechniała się w ciągu wieb 
XV, obrzędu obmywania nóg dokonywano zawsze po celebracji Liturgii49. Tcn 
rowy zwyczaj niewątpliwie wpłynął na utrwalenie w świadomości wiernych prze 
conania, że Chrystus obmył nogi swym uczniom już po spożyciu wieczerzy.

Wydaje się zatem, że malarz ikony Męki Pańskiej z Uherców, nic dysponując 
gotowym wzorcem bądź poszukując innych rozwiązań, stworzył nową oryginalną 
tompozycję Umywania nóg, dla której inspiracją był wielkoczwartkowy obrzęd, 
ctóry znał z monasterskiej praktyki.

4 H. Покровский, op. cit., s. 267-295; W. Podlacha, op. cit., s. 90; W. Podlacha,Setm
Wieczerzy Pańskiej w malarstwie cerkiewnym X V і XVI w., [w:] Księga ku act W. Pd
lachy, Wrocław 1957, s. 36; A. Różycka-Bryzek, Bizantyńsko-ruskie malowidła tóm
w kaplicy świętokrzyskiej na Wawelu, „Studia do Dziejów Wawelu* 3,1968, $• 243
-244.
Triodion..., Lwów 1663, fol. 67r.
G. et M. Sotiriou, op. cit., il. 66.
A Różycka-Bryzek, Bizantyńsko-ruskie malowidła icienne w kaplicy świftokrty 4 
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pnedstawieme Umywania nóg na ikonie Męld Pańskiej г Uherców...
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1. Męka Pańska, ikona z Uherców, XVI w., Muzeum Narodow e we Lwowie



Wyjątkowe przedstawienie Umywania nóg na ikonie Męki Pańskiej z Uherców...

2. Umywanie nóg, fragment ikony M ęki 
Pańskiej z Uherców, X VI w ., M uzeum

Narodowe we Lwowie

'  203 ,



4. Umywanie  nóg, mozaika w Hosios Lukas, Grecja, XI w.

3. Umywanie nóg,, relief na sarkofagu z Arles, IV w.
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6. Umywanie nóg, fragment
ikony Męki Pańskiej ze Zwie- 

rzynia, X V  w., Muzeum Naro- 

dowe we Lwowie
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8. Umywanie nóg, fragment 
ikony Męki Pańskiej г Mi- 
chowej, XVI w., Muzeum 
Narodowe we Lwowie

9. Umywanie nóg, ik°na 
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