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O wątku ewangelicznym w bizantyńsko-ruskich 
malowidłach w wiślickiej kolegiacie1

wyniku zakończonych w roku 1999 prac konserwatorskich pod kierunkiem
W ładysław a Zalewskiego w kolegiacie pw. Narodzenia Najświętszej M arii Pan

ny w W iślicy odsłonięto fragmenty nieznanych dotychczas scen na ścianie północnej 
prezbiterium. Badania Piotra Grotowskiego pozwoliły rozpoznać w kompozycji umiesz
czonej w górnym pasie w sąsiedztwie Bożego Narodzenia -  Chrzest Chrystusa, a w sce
nie na załomie ściany tęczowej i północnej w dolnym rzędzie -  Wskrzeszenie Łazarza2. 
Tak więc na ścianie północnej u góry od lewej znajdują się: Zwiastowanie, Boże Naro
dzenie i Chrzest Chrystusa, u dołu: Wskrzeszenie Łazarza, Wjazd do Jerozolimy, Ostatnia 
Wieczerza i Ukrzyżowanie. W  absydzie w dolnym pasie: Biczowanie, Naigrawanie, 
Chrystus przed arcykapłanem  i Chrystus przed Piłatem. Na ścianie południowej od 
wschodu u góry Ofiarowanie Chrystusa w świątyni, Zaśnięcie Marii, Narodziny Marii, 
u dołu zaś jedyna zachowana scena, pierwsza od wschodu -  Zdjęcie z krzyża3.

A nna Różycka Bryzek podczas analizy programu m alarskiego kolegiaty wiślickiej 
wśród zachowanych trzynastu scen w yszczególniła wątki chrystologiczny i maryjny 
oraz zw róciła uwagę na znaczne zaburzenia ich chronologii. Dzięki temu m ożliwe były 
dwa warianty interpretacji wątku ew angelicznego, kierunku biegu narracji oraz rekon
strukcji scen zniszczonych. Przy założeniu, że historia w obu rzędach rozpoczyna się 
na ścianie północnej i kontynuowana jest na południowej, sceny w pasie powyżej bu
dow ałyby wątek maryjny i dzieciństw a Chrystusa, poniżej zaś chrystologiczny z pod
kreśleniem  treści pasyjnej. W tedy na ścianie południowej znajdow ałyby się Niewiasty 
przy grobie  i Zstąpienie do Otchłani. Drugi wariant wynikał z przypuszczenia, że akcja 
rozw ija się na obu ścianach od zachodu ku wschodowi, a więc od ściany tęczowej ku 
absydzie. W  takim  wypadku ściana północna i absyda byłyby zarezerwowane dla treści

1 P. prof. Annę Różycką Bryzek, P. prof. Aleksandra Naumowa, P. dr Małgorzatę Smorąg Różycką, 
P. dr. M.P. Kruka oraz P. dr. P. Grotowskiego proszę o przyjęcie moich podziękowań za wszelkie uwagi do 
tego artykułu.

2 P. Grotowski, D w ie nieznane sceny w prezbiterium  kolegiaty w iślickiej, [w:] Ars graeca. Ars ładna. 
Studia dedykow ane P rofesor Annie Różyckiej Bryzek , Kraków 2001, s. 145-154.

3 W szystkie zachowane sceny rozpoznała A. Różycka Bryzek, Bizantyńsko-ruskie m alowidła ścienne 
w kolegiacie w iślickiej, „Folia Historiae Artium” II, 1965, s. 47-82; stan dotychczasowych badań nad 
programem malarskim kolegiaty wiślickiej om ówił ostatnio P. Grotowski, op.cit., s. 145-147.
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chrystologicznych, w tym pasyjnych, a południowa -  maryjnych; tu też znalazłyby się 
Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego4.

Najnowsza próba odtworzenia przebiegu narracji, podjęta przez Piotra Grotowskie
go, skłania ku drugiemu wariantowi omówionemu przez Annę Różycką Bryzek5. Tak 
więc akcja miałaby rozwijać się w górnym pasie na ścianie północnej w kierunku ab
sydy i, przechodząc niżej do sceny Wskrzeszenia Łazarza, znowu podążać ku wscho
dowi.

Odkrycie i rozpoznanie nieznanych dotychczas przedstawień pozwala na ponowne 
przyjrzenie się malowidłom w prezbiterium wiślickiej kolegiaty oraz na podjęcie próby 
znalezienia odpowiedzi dotyczących doboru scen ewangelicznych i biegu narracji, 
a w rezultacie próby rekonstrukcji pierwotnego programu.

Problemy z właściwym odczytaniem toku opowiadania oraz z powiązaniem przed
stawień na obu ścianach prezbiterium wynikały, jak  się wydaje, z uznania za nadrzęd
ny porządek chronologii ewangelicznej. W takim wypadku nielogiczne jest zestawienie 
na ścianie południowej Ofiarowania Chrystusa w świątyni oraz Zaśnięcia Marii za
równo przy biegu narracji od strony lewej do prawej, jak  i przeciwnym. Dlatego też 
umieszczenie na ścianie południowej Narodzin Marii na prawo od Zaśnięcia Marii 
mogło nasunąć przypuszczenie o rozwoju akcji po obu stronach od łuku tęczowego ku 
absydzie6. Wtedy też umieszczenie Ofiarowania Chrystusa w świątyni po scenie 
Chrztu Chrystusa burzy hipotezę o logicznej kontynuacji wątku w górnym pasie na 
obu ścianach prezbiterium. A właśnie ten wariant, zaproponowany przez Annę Różyc
ką Bryzek, że opowieść ewangeliczna rozwija się w dwóch równoległych, niejako 
niezależnych tematycznie pasach, przez całą przestrzeń prezbiterialną od strony lewej 
do prawej, wydaje się najtrafniejszy.

Sceny ewangeliczne, stanowiące zarazem święta nazywane przez prawosławnych 
wielkimi7, wyłączając rozbudowany tu wątek pasyjny, ułożone zostały zgodnie z chro
nologią kalendarzową, to jest z porządkiem świąt w roku liturgicznym. I tak przedsta
wienia w górnym pasie, z jednym  zaledwie wyjątkiem, odpowiadają cyklowi Minei 
(gr. Menaion, Menologion), czyli świąt stałych, zgodnie z którym Boże Narodzenie 
czczone jest 25 grudnia, Chrzest Chrystusa w Jordanie 6 stycznia, Ofiarowanie 
w świątyni 2 lutego, Zaśnięcie Marii 15 sierpnia, a Narodzenie Marii 8 września8. Sce
ny w dolnym zaś pasie ułożone zostały zgodnie z cyklem Triodionu, to jest świąt ru
chomych związanych z uroczystością Paschy.

4 A. Różycka Bryzek, op.cit., s. 71-73.
5 P. Grotowski, op.cit., s. 152.
6 A. Różycka Bryzek, op.cit., s. 72; P. Grotowski, op.cit., s. 152.
7 O kształtowaniu się kanonu wielkich świąt, gr. dodekaortonu, por.: G. Millet, Recherches sur 

1’iconographie de I ’Evangile аих XIVе, XVе, XVIе siecles d ’apres les monuments de Mistra, de la 
Macedoine et du Mont -  Athos, Paris 1916, s. 13-30; M. Restle, Dodekaortion, [w:] Reallexikon zur Byzan- 
tinischen Kunst, t. I, s. 1207-1214; E. Kitzinger, Reflection on the Feast Cycle in Byzantine Art, „Cahiers 
Archeologiques” 36, 1988, s. 51-73; Ch. Walter, A New Look at the Byzantine Sanctuary Barrier, [w:] 
idem, Pictures as Language. How the Byzantines Exploited Them, London 2000, s. 262-269; M. Janocha, 
Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczpospolitej, Warszawa 2001, s. 107-111.

8 Por. zestaw perykop w Ewangeliarzu Ławryszewskim (T. Friedelówna, Ewangeliarz Ławryszewski. 
Monografia zabytku, Wrocław-W arszawa-Kraków-Gdańsk, 1974, s. 247-265), Soborniki w Ewangelia- 
rzach tetr w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej: XV-wiecznym -  rkps BJ 6237, fol. 256-264, і XVI- 
wiecznym -  rkps BJ, Przyb. 64/52, fol. 13.
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Niestety, na tle dzieł bizantyńskich program malowideł wiślickich wydaje się od
osobniony. Chociaż już  W ładysław Podlacha przy omawianiu fresków w cerkwiach 
bukowińskich zwrócił uwagę na podobny podział tematów, zgodnie z którym ilustracje 
świąt ruchomych umieszczano na ścianach nawy, a świąt stałych w przednawiu lub 
przedsionku, to zasady tej nie stosowano konsekwentnie. W nawie bowiem  znajdowały 
się sceny z życia Chrystusa i Marii, jak  sam zauważył, od Zwiastowania po Zaśnięcie, 
a więc i świąt stałych9. Już w XIV-wiecznych cerkwiach serbskich przedstawienia tych 
świąt często umieszczano dwukrotnie, w menologionach w narteksie oraz w cyklu 
ewangelicznym w naw ie10. Zbliżone zasady podziału najważniejszych wydarzeń z ży
cia Chrystusa można niekiedy dostrzec na niewielkich ikonach przeznaczonych do 
prywatnej dew ocji".

Równie rzadkie w malarstwie ściennym jest uporządkowanie scen zgodnie z chro
nologią kalendarzową. Ch. W alter podkreślał nawet, że taki układ przedstawień nie 
występuje w cerkwiach średniobizantyńskich12. Chociaż brak na ten tem at syntetycz
nych badań dotyczących dzieł późno- i pobizantyńskich, nie można wykluczyć, że 
w tym okresie program realizacji monumentalnych mógł odpowiadać porządkowi ka
lendarza liturgicznego, czego dowodzi szczegółowe studium Aleksandra Siemaszki na 
temat fresków w cerkwi pw. Zwiastowania Marii w Supraślu13. W arto zauważyć, że 
właśnie w tym czasie na ziemiach ruskich pojawił się zwyczaj -  który w wiekach XVII 
і XVIII stanie się regułą14 -  układania zgodnie z chronologią kalendarzow ą ikon

9 W. Podlacha, M alowidła ścienne w cerkwiach bukowińskich, Lwów 1912, s. 49.
10 Por. głównie: П. MnjoBnh, Менолог ucmopujcKo-уметничка истраживагьа, Београд 1973; a tak

że: L. M ilkovyc, Ż. Tatić, Marków M onastyr, Nowi Sad 1925; V. Petkovyc, La peinture serbie du moyen 
age, Beograd 1930; idem, La peinture serbie du moyen age, Beograd 1934; В.Р. Петковий, Б. Бошковиїї, 
Монастир Дечани, t. II: Живопис, Београд 1941; В. ПетковиІ), Преглед церквенних споменика кроз 
повесницу српског народа, Београд 1950; S. Radojćić, Geschichte der Serbischen Kunst von den 
Anfangen bis zum Ende des M ittelalters, Berlin 1969; B.J. Бурий, Византи/ске Фреске у  Jyzoc.naeuju, 
Београд 1974.

11 Np. na dyptyku z kości słoniowej z X w. (w Ermitażu) umieszczono kolejno 6 świąt stałych (Zwia
stowanie, Nawiedzenie, Boże Narodzenie, Ofiarowanie, Chrzest Chrystusa, Przemienienie Pańskie), a po 
nich 6 ruchomych ( Wjazd do Jerozolimy, Ukrzyżowanie, Zstąpienie do Otchłani, Niewierny Tomasz, Wnie
bowstąpienie, Zesłanie Ducha Sw.). Zachowano tu jednak chronologię ewangeliczną, co może przemawiać 
za tym, że dostrzeżony tu podział na święta stałe i ruchome jest przypadkowy (A. Goldschmidt, К. Weitz- 
mann, Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des X -X IIIJ., Berlin 1934, vol. II, nr 122; A. Bank, Byzan
tine A rt in the Collection o f  Soviet Museums, Petersburg 1985, s. 295; The Glory o f  Byzantium. A rt and  
Culture o f  the M iddle Byzantine Era A.D. 843-1261 , red. H.C. Evans, W.D. Wixom, New York 1997, 
nr 91). Dwa omawiane cykle świąteczne zostały świadomie rozdzielone na dyptyku z XI1I-XIV w. 
w monasterze św. Pawła na Athosie, gdzie po jednej stronie wokół Bożego Narodzenia i Ofiarowania 
w świątyni (sceny te niewątpliwie zostały wtórnie przełożone z sąsiedniej deski) znalazły się Zwiastowanie, 
Boże Narodzenie, Chrzest Chrystusa, Przemienienie, na drugiej zaś, wokół Ukrzyżowania i Zstąpienia do  
Otchłani -  Wskrzeszenie Łazarza, Wjazd do Jerozolimy, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego  
(Treasures o f  Month Athos, Thessaloniki 1997, s. 326-327 , nr 9.30).

12 Ch. Walter, op.cit., s. 265.
13 A. Siemaszko, M alowidła ścienne cerkwi Zwiastowania w Supraślu. Rekonstrukcja program u ikono

graficznego, Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Historii Sztuki 21, 1995, s. 13-58.
14 J. Konstantynowicz, Ikonostasis. Studien und Forschungen, t. 1, Lwów 1939; W. Jarema, Pierwotne 

ikonostasy w drewnianych cerkwiach na Podkarpaciu, Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 
16, 1972, s. 22-32; C. Таранушенко, Український іконостас, „Записки Наукового Товариства імені 
Т. Шевченка” CCXXVII, 1994, s. 141-170; В.М. Сорокатый, Праздничный ряд русского иконостаса. 
Иконографические программы XV-XVI веков, [w:] Иконостас. П роисхож дение  -  развит ие  -  симво
лика, red. A.M. Лидов, Москва 2000, s. 465^189; М. Janocha, op.cit.



182 A g n i e s z k a  G r o n e k

w św iątecznym  rzędzie ikonostasu. Św iadczy o tym  np. X V -w ieczna ikona z W ólki 
Żm ijow skiej ze Zwiastowaniem  i W jazdem do Jerozolim y  na jednej d esce15.

W  m alow idłach w iślickich zastanaw ia rów nież w łaśnie taki w ybór w ielkich świąt, 
szczególnie w pasie górnym . Problem  braku jednolitości w doborze przedstaw ień naj
w ażniejszych w ydarzeń z życia C hrystusa i M atki Boskiej ju ż  daw no został zauw ażony 
przez badaczy sztuki b izantyńskiej16. E. K itzinger uznał za niem ożliw e ustalenie czyn
ników kształtujących w sztuce cykl dw unastu w ielkich św ią t17. Ch. W alter naw et podał 
w w ątpliw ość istnienie w m alarstw ie m onum entalnym  takiego cyklu, który nazyw any 
tak błędnie przez Otto D em usa, przyjął się w literaturze naukowej zam iast w łaściw ego 
-  życia C hrystusa18. Zauw ażył on także, że przedstaw ienia tw orzące klasyczny bizan
tyński dodekaorton um ieszczane są  jedyn ie na drobnych przedm iotach przeznaczonych 
do dew ocji p ryw atnej19.

R óżnorodność w doborze scen ew angelicznych charakteryzuje także program y 
m alarskie bliskie terytorialnie i czasow o wiślickim , a m ianow icie we w nętrzach kole
giaty sandom ierskiej, w kaplicy Świętej Trójcy na zam ku w Lublinie, w kaplicy Św ię
tego K rzyża w krakow skiej katedrze20, a także na XV-w iecznej ikonie Podwyższenia  
krzyża  ze Z w ierzynia21. A nalogiczne odstępstw a od dodekaortonu zaw ierają ruskie

15 Г.Н. Логвин, Jl. Міляєва. В. Свєнціцька. Український середньовічний ж ивопис, Київ 1976, tabl. 
LXIII; R. Grządziela, P row eniencja і dzie je  m alarstw a ikonow ego p o  północnej stronie K arpat w X V  i na 
początku XVI wieku, [w:] Łem kowie w historii i kulturze K arpat, cz. 2, Sanok 1994, il. N; Ikona karpacka. 
Album w ystaw y „Ikona karpacka"  vr Parku Etnograficznym  ir Sanoku. Sanok 1998, il. 3; M. Janocha, 
op.cit., fot. 39.

16 A. Grabar, lin  rouleau liturgique Constantinopolitan et ses pein tures, „Dumbarton Oaks Papers” 8, 
1954, s. 189-190; К. W eitzmann, Byzantine M iniature and Icon Painting in the Eleventh Century, [w;J 
idem, Studies in C lassica l and Byzantine M anuscript Illumination, Chicago and London 1971, s. 292 n; 
E. Kitzinger, Reflection on the F east Cycle in Byzantine A rt. „Cahiers archeologiques” 36, 1988, s. 51 -7 3 ;  
Ch. Walter, op.cit., s. 243 -2 6 9 ; B.M. Сорокатый, П раздничный ряд р усского  иконостаса. И коногра
ф ические програм мы  X V -X V I веков, [w:] Иконостас. П роисхож дение -  развит ие -  символика, red.
A.M . Лидов, Москва 2000, s. 465^167.

17 Е. Kitzinger, op.cit., s. 57.
18 Ch. Walter, op.cit., s. 266.
19 Jak np. m ozaikowy dyptyk z XIV w. we Florencji w M useo dell’Opere del Duom o ze scenami; Z w ia

stow ania , B ożego N arodzenia, O fiarow ania Chrystusa w św iątyn i, Chrztu w Jordanie, Przem ienienia, 
W skrzeszenia Ł azarza, Wjazxlu do Jerozolim y, Ukrzyżowania, Zstąpienia do Otchłani, W niebowstąpienia, 
Zasiania Ducha Sw., Zaśnięcia M arii (B.H. Лазарев, И стория византийской ж ивописи, Москва 1986, 
t. II, il. 504—505; D.T. Rice, A rt o f  Byzantine Era, London 1994, s. 237, il. 220).

20 A. R óżycka Bryzek, B izantyńsko-ruskie m alow idła ścienne w kaplicy Św iętokrzyskiej na Wawelu, 
„Studia do D ziejów  W aw elu” 3, 1968, s. 175-293; eadem, B izantyńsko-ruskie m alow idła  w kaplicy zamku 
lubelskiego, W arszawa 1983, s. 58; eadem, Biz.antyńsko-stowiańskie m alow idła  w gotyckich kościołach  
P olski p ierw szych  Jagiellonów , [w;] M iędzy W schodem  a Zachodem . D zie je  Lubelszczyzny, t. VI, cz. II: 
K ultura artystyczna, Lublin 1992, s. 31 3 -3 4 7 ; eadem, Freski bizantyńsko-ruskie fun dacji Jagiełły  w  kaplicy  
zamku lubelskiego, Lublin 2000.

21 Jest to jedyny przykład X V -w ieczn ego  zachodnioruskiego malarstwa ikonow ego z cyklem  św iątecz
nym: W jazd do  Jerozolim y, Trójca Św ięta, Przem ienienie Pańskie, Zesłanie Ducha Św., U krzyżowanie, 
C hrzest w Jordanie, Zdjęcie z krzyża, O płakiw anie, Zstąpienie do O tchłani, W niebow stąpienie, Boże N aro
dzenie  (M uzeum  Narodowe w e L w ow ie, 36612/1-2281); B.I. Свєнціцька, Ж ивопис X IV -X V I століть, 
[w:] Іст орія у країн ського  мист ецт ва, Київ 1967, t. 2, s. 231; Г.Н. Логвин, Л. Міляєва, В. Свєнціцька, 
op.cit., tabl. X X XIX ; В.1. Свєнціцька, М аст ер икон X V  века из сел Ванивка и Здвиж ень, Древне
русское Іскусство. Проблемы и атрибуции, Москва 1977, s. 2 7 9 -2 9 0 ; В.І. Свєнціцька, О.Ф. Сидор, 
Спадщ ина віків. Українське м алярст во X IV -X V I 11 століть у  музейних колекціях Л ьвова, Львів 1990, 
І1. 15 (fragment); В. Откович, В. Пилип’юк, Українска ікона XIV-XV П іст ., Львів 1999, іі. 29; М. Jano
cha, op.cit., il. 68.
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księgi litu rg iczne--. Z atem  om aw iane m alow idła nie są  pod tym  w zględem  czym ś w y
jątkow ym . Pam iętając jednak , że artystycznie w iązane ze w schodnim  kręgiem  ku ltu 
row ym , um ieszczone zostały w kościele katolickim , warto zastanow ić się, czy na 
ostateczny ich kształt nie m ieli w pływ u m iejscow i duchow ni23. Szczególnie bow iem  
dziw i pom inięcie tu Ofiarowania M arii w św iątyni oraz Przem ienienia Pańskiego.

Pierw sze z nich, jak  w skazuje analiza średniow iecznych ew angeliarzy, nie zaw sze 
było zaliczane do w ielkich św iąt24, jednak  ze w zględu na M aryjne w ezw anie kościoła 
w ydaje się, że m ogło być brane pod uw agę przy ustalaniu program u, na w zór Zaśnięcia  
M arii, k tórego rów nież nie w yróżniono we w szystkich ów czesnych księgach liturgicz
nych25. W spom inane 21 listopada m ogło rozpoczynać program  w pasie górnym . 
O puszczone zostało jed n ak  nie z braku m iejsca, bo odkryta w czasie ostatniej konser
wacji scena na narożu ściany tęczow ej i północnej, odczytana przez P iotra G rotow 
skiego jak o  W skrzeszenie Łazarza, w skazuje, że m ogłoby nad n ią  znajdow ać się przed
staw ienie o charakterze narracyjnym . Jednak zachow ane fragm enty ram  kw ater w yklu
czają  m ożliw ość um iejscow ienia przedstaw ienia ew angelicznego na załom ie ściany 
tęczow ej i północnej w pasie wyższym , nad W skrzeszeniem Łazarza. A nalogicznie, po 
przeciw nej stronie znajdują się na tym  m iejscu pojedyncze postacie św iętych, toteż 
należy przyjąć takie rozw iązanie i na ścianie północnej.

N ie m ożna zatem  w ykluczyć, że rezygnacja z w łączenia Ofiarowania M arii w św ią 
tyni była rozm yślna, pow odow ana np. chęcią  dostosow ania program u do liturgii K o
ścioła katolickiego. Tu bow iem , w czasie pow stania m alow ideł, a więc najpóźniej na 
początku w ieku XV, w ydarzenie to nie było pow szechnie uznaw ane za święto. Spora
dycznie czczone w w iekach średnich, głów nie przez franciszkanów  i kam edułów  
w prow incjach francuskich, stało się pow szechne dopiero w 2. połow ie w ieku XV, po 
ustanow ieniu  przez Sykstusa IV w roku 1472 oficjalnego święta. Od roku 1456 obcho
dzono je  w prow incji gnieźnieńskiej, od 1484 w krakow skiej, a w lubelskiej przed 
1490, ale nie m iało charakteru obow iązkow ego, zatem  w księgach liturgicznych zapi
syw ano je  czarnym  atram entem 26.

22 W E w angeliarzu  Ławrysz.ewskim  jako w ielkie święta stałe (wskazano odrębne czytania na jutrznię 
i na liturgię) wyróżnione zostały: Narodzenie Marii, Podwyższenie Krzyża, B oże Narodzenie, Chrzest 
Chrystusa, Ofiarowanie Chrystusa w świątyni, Narodziny Jana Chrzciciela (24 VI), Piotra i Pawła (29 VI), 
Przeobrażenie Pańskie (6 VIII). W E w angeliarzu te tr  (BJ 6237) dodano: W prowadzenie Marii do świątyni 
(21 XI), Obrzezanie Chrystusa (II), św. T eodozego (6 I), św. Antoniego (17 I), Przeniesienie ciała Jana 
Z łotoustego (27 I), Znalezienie głow y Jana Chrzciciela (24 II), św. Jerzego (23 IV), Jana Ewangelisty (8 V), 
T rzecie znalezienie g łow y Jana Chrzciciela (25 V), Zaśnięcie Marii oraz U cięcie głow y Janowi Chrzcicie
low i (29 VIII). W E w angeliarzu  te tr  (BJ Przyb. 64/52) czerw onym  atramentem zostały wyróżnione jedynie: 
N arodzenie Marii, Podw yższenie Krzyża, B oże Narodzenie i Chrzest Chrystusa, a w iększość w ym ienio
nych wyżej uroczystości posiada odrębne czytania na jutrznię i liturgię, z wyjątkiem W prowadzenia Marii 
do św iątyni, Przeniesienia ciała Jana Złotoustego. W ewangeliarzach X V II-w iecznych w ielkich świąt ru
chom ych zaznaczonych jest 23 (por. E w angelie, L wów 1636, Biblioteka Jagiellońska 589156 III).

23 Problem ten w odniesieniu do w szystkich m alowideł bizantyńsko-ruskich w katolickich kościołach  
R zeczypospolitej om ówiła: A. R óżycka Bryzek, Bizantyńsko-ruskie m alow idła  w P olsce  w czesnojagielloń- 
skiej: prob lem  przys to so w a ń  na gruncie kultury łacińskiej, [w:] Polska — Ukraina. 1000 la t sąsiedztw a, 

T. 2, Przem yśl 1994, s. 3 0 7 -3 2 6 .
24 Por. przyp. 22.
25 Por. przyp. 22.
26 J.J. K opeć, B ogarodzica  w kulturze po lsk ie j XVI w.. Lublin 1997, s. 283; M. Janocha, op.cit., s. 165- 

168; por. też: E ncyklopedia  katolicka p od łu g  teo log icznej encyklopedii W etzera i W eltego, red. M. N ow o
dworski, W arszawa, Płock, W łocław ek 1873-1933 , t. XVII, s. 157—1 5 8 . ___________________________
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Św ięto P rzem ienienia Pańskiego, znane na W schodzie co najm niej od w ieku V, 
a od V III zaliczane do tzw. w ielkich, oficjalnie przez K ościół katolicki ustanow ione 
zostało dopiero w roku 1457 przez K aliksta III, na cześć zw ycięstw a nad T urkam i pod 
B elgradem 27. A le podobnie jak  O fiarow anie M arii w  św iątyni i ono nie było uw ażane 
za fe s tu m fo ri, czyli nie było  dniem  w olnym  od pracy, a ko lorem  czerw onym  zostało 
odnotow ane jedyn ie  w kalendarzach dw óch drukow anych krakow skich  brew iarzy 
z roku 1494 i 151728. Św ięto to, co praw da, zostało uw zględnione w innych b izan tyń 
sko-ruskich fundacjach Jagiellonów , ale w Sandom ierzu zostało  ono w niespotykany 
sposób ograniczone przez ukazanie jedyn ie  C hrystusa pośród  proroków , z pom in ię
ciem  apostołów , w K rakow ie zaś znalazło  się poza cyklem  narracji ew angelicznej.

N ie m ożna także pew nie w yjaśnić jedynego  w tym  cyklu odstępstw a od porządku 
kalendarza liturgicznego, kiedy to Zw iastow anie  um ieszczono przed  Bożym  N arodze
niem. M ożna jedyn ie  przypom nieć, że B oże N arodzenie w K ościele kato lick im  je s t 
poprzedzone adw entem  (czyli okresem  przygotow ania na przyjście Pana), w którego 
czasie co najm niej od w ieku VI przypom inane są  teksty ew angeliczne o zw iastow aniu  
M arii29. Z  drugiej zaś strony ju ż  daw no w literaturze przedm iotu  został odnotow any 
fakt, że n iekiedy za p ierw szy m iesiąc roku liturgicznego w K ościele praw osław nym  
uw ażano nie w rzesień, a m arzec, jak  np. w średniow ieczu w Serb ii30. W iązało  się to 
z przekonaniem , że na ten w łaśnie m iesiąc przypadają  najw ażniejsze w ydarzenia opi
sane w Starym Testam encie, np. stw orzenie św iata i cz łow ieka31. N ie m ożna zatem  
w ykluczyć rów nież i takiej hipotezy, że Zw iastow anie  zostało um ieszczone w łaśnie 
w tym  m iejscu, aby podkreślić fakt rozpoczęcia now ego roku liturgicznego. W arto 
zauw ażyć, że w ydarzenia m arca rozpoczynają  także cykl paschalny w pasie dolnym , 
k tóry  o tw iera W skrzeszenie Łazarza.

O dkrycie i odczytanie tej ostatniej sceny miało duże znaczenie dla odtw orzenia pier
w otnego przebiegu narracji i odczytania program u. P ierw szym  chronologicznie św iętem  
cyklu paschalnego w łączonym  do klasycznego bizantyńskiego dodekaortonu jes t W skrze
szenie Łazarza, w spom inane przez K ościół praw osław ny w przeddzień N iedzieli K w iet

~7 Szczegółow a literatura w: J. M iziołek, Sol verus. Studia nad ikonografią Chrystusa w sztuce p ierw szego  
tysiąclecia, W rocław-W arszawa-K raków 1991, s. 85-106; idem, T ransiguratio-Transsubstantiatio: Uwagi 
o program ie krakowskiego K ościo ła  0 0 .  P ijarów  PW. Przem ienienia Pańskiego, [w;] O braz i kult. M ateriały  
z konferencji „ O braz i kult", K U L-Lublin , 6 - 8 październ ika 1999, Lublin 2002, s. 6 5 -1 1 0 , szczególn ie przyp. 
3; M. Janocha, op.cit., s. 295-302; por. też: Encyklopedia katolicka p od łu g ...,  t. XXII, s. 85 -88 .

281. Skierska, O bow iązek  m szalny w średn iow iecznej P olsce , W arszawa 2003, s. 3 4 -3 5 , przyp. 81.
29 C hociaż w średniowieczu rok liturgiczny praktycznie pokrywał się z rokiem kościelnym , to jednak  

porządek kapitularzy m szalnych, od IX w. rozpoczynających się od pierwszej niedzieli adwentu, wskazuje  
na w łaśnie taki początek roku liturgicznego; por.: ibidem , s. 27, przyp. 46; W. Danielski, K apitu larz m sza l
ny, [w:] E ncyklopedia  katolicka, t. 8, s. 6 6 6 -6 6 7 , tam szczegółow a literatura.

30 В. ПетковиЬ, К алендар у  ст аром  ж ивописи српском  (Ф реске св БорЬа у  С т аром  Н агоричину), 
„Старинар” III, сериа I, Београд 1923; В. М ошин, М арт овско дат ирагье, „ И с т о р и к и  гласник” 1 -2 , 
1951, s. 2 0 -2 1 ; tu za: П. M njoenh, op.cit., s. 9 5 -1 0 0 .

31 N ie  m ożna w ykluczyć, że rów nież na Rusi przyw iązyw ano szczegó ln ą  wagę do tego m iesiąca, choć  
św iadczą o tym dopiero zapisy w X V II-w iecznych księgach liturgicznych, jak np. A nfołogiónie, L w ów  
1638? (pow tórzone też w A nfołogionie, L w ów  1651, fol. 429  r), gdzie wprost nazwano marzec pierw szym  
m iesiącem  oraz w ypisano najw ażniejsze jeg o  wydarzenia: obok stw orzenia św iata i człow ieka, w ypędzenie  
Adam a z raju, w yjście N oego  z arki po potopie, opuszczenie przez Abrahama Ur chaldejskiego, wyprow a
dzenie Izraelitów z Egiptu i przejście przez M orze C zerwone, przepow iedzenie przez B oga D aw idow i 
przyjścia z jeg o  pokolenia potom ka, „którego tron utwierdzi na w iek i” (2 Sm  6,13), poczęcie  przez Marię, 
śm ierć i zm artwychwstanie Chrystusa oraz Sąd Ostateczny; por. egz. w B ibliotece Jagiellońskiej, nr inw. 
589138  III. na fol. 429 . _______________________________________
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nej, kiedy świętuje się wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Chociaż w Sobotę Łazarzową, 
podobnie jak  w W ielkim Tygodniu, obowiązuje post, to nie należy ona już  do Czterodzie- 
siętnicy, zakończonej dzień wcześniej32. Radosny, paschalny charakter tego dnia pod
kreśla sposób ułożenia nabożeństw w Triodionach, znanych na Rusi co najmniej od w ie
ku X V33. Księga ta podzielona jest na dwie części, Postną i Kwietną. W greckich redak
cjach W ielki Tydzień i poprzedzająca go Sobota Łazarzowa włączane były do księgi 
pierwszej, w ruskich zaś do drugiej. Tu Triodion Kwietny rozpoczynały nieszpory odpra
wiane w ostatni piątek przed W ielkim Tygodniem i poświęcone wskrzeszeniu Łazarza 
-  rozumianemu jako antycypacja powszechnego zmartwychwstania, mogącego się doko
nać dzięki odkupieńczej śmierci Chrystusa34 -  co stanowiło zakończenie W ielkiego Postu.

Niestety, skąpy materiał zabytkowy z wieku XV z terenów Rusi zachodniej i połu
dniowej, zarówno wśród realizacji m onumentalnych, jak  i ikonowych, uniem ożliw ia 
udowodnienie, że już  wtedy w świadom ości wiernych ustaliło się przekonanie, że to 
właśnie Wskrzeszenie Łazarza otwiera cykl paschalny, choć w łączane było ono do 
dodekaortonu w całym  świecie bizantyńskim  najpóźniej od wieku X I35. W  ikonosta

32 Wbrew zapisom w Ewangeliarzach aprakos i te tr, gdzie dzień ten, choć wyróżniony epitetem „Łaza
rzowa”, często nazywany jest po prostu „szóstą sobotą postu”; por.: T. Friedelówna, op.cit., s. 39; Ewange- 
liarz tetr  BJ 6237, fol. 266; Ewangeliarz tetr  BJ Przyb. 64/52, fol. 10 v; a także: Homilia Jana Złotoustego  
na zakończenie postu w piątek szóstego tygodnia św iętego postu, [w:] Златоуст, Biblioteka Czartoryskich, 
nr inw. 1271, mkrf. 16113, br. pag.

33 Najstarszą księgą w jakiej udało mi się znaleźć taki podział, jest Triodion wydany w krakowskiej oficy
nie Szwajpolta Fioła po roku 1491 (tu korzystano z niekompletnego kodeksu Triodionu Kwietnego w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. NJ 24792), a powtarzają go wszystkie późniejsze edycje kijow
skie, lwowskie, czemihowskie i poczajowskie. Choć badaczom do tej pory nie udało się odnaleźć pierwowzoru 
krakowskiej księgi, nikt nie wątpi, że był nim kodeks słowiański. Już A.I. Sobolewski uważał, że wszystkie 
wydawnictwa Fioła wzorowano na rękopisach południowosłowiańskich, na zamówienie mołdawskiego ho
spodara Stefana W ielkiego (A.I. Соболевский. Заметка о языке печатныхъ издании Ш вайрольта Фиоля, 
„Чтенія въ историческомъ обществе Нестора летописца” II, 1888. s. 192-193). Również według 
М.А. Momina і Е.М. Szwarca, Triodion Fioła oparty był na XIV-wiecznych księgach południowosłowiań
skich, zgodnych z Ustawem Jerozolimskim i zasadami przestrzeganymi przez bułgarskich mnichów w klaszto
rach Athosu i Bułgarii za Eutymiusza z Tymowa: por. М.А. Момина, Е.М. Шварц, Рукописный прототип 
старопечатаных .московских Триодей в XVI, [w:] Древнегреческая литература: Источниковедение, 
Ленинград 1984, s. 189, tu za: Я. Ісаєвич, Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми, Львів 
2002, s. 90. Na moskiewskie źródła wskazywał E.N. Niemirowski (Е.Л. Немировский, Начало славянского 
книгопечатаня, Москва 1971, s. 152-154, 166-168), а na zachodnioruskie między innymi Р.W. Władymi- 
row (П.В. Владимирові., Начало славянского и русского книгопечатаня в XV и XVI веках, „Чтенія въ 
историческомъ обществе Нестора летописца” VIII, 1894, s. 24-29) oraz К. Zimmer (idem, The Begining o f  
Cyryllic Printing Craciw 14 9 1 from  the Orthodox Past in Poland, New York 1983).

34 H. Покровский, Евангелие в памятниках иконогафии византийских и русских, [w:] Труды 
археологического сезда в Москве, t. 3, Москва 1890, s. 249; G. M illet, Recherches sur 1'iconographie de  
I’Evangile aux X IV , X V , X V f  siecles d ’apres les monuments de Mistra, de la M acedoine e t du M o n t-  
Athos, Paris 1916, s. 232 і nn.

35 Zapewne już wcześniej, o czym świadczą reliefy w kości słoniowej z X wieku w kolekcji Dumbarton 
Oaks (A. Goldschmidt, К. Weitzmann, op.cit., vol. II, nr 5-15; K. Weitzmann, Catalogue o f  the Byzantine and  
Early M edieval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection, vol. 3, Ivores and Steaties, Washington 1972, 
s. 43^18; The Glory o f  Byzantium..., nr 94); z wieku XI pochodzą najstarsze realizacje malarskie, por. XI- 
wieczne mozaiki w Nea Moni, Daphni, część XI-wiecznego heksaptychu z menologionem i przedstawieniami 
o charakterze liturgicznym i historycznym w klasztorze św. Katarzyny na Synaju (G. et M. Sotiriou, Icones du 
Mont Sinai, Athenes 1956, il. 146-149; K. Weitzmann, Byzantine Miniature and Icon Painting in the Eleventh 
Century, [w:] idem, Studies in Classical and Byzantine M anuscript Illumination, Chicago-London 1971, 
s. 271-313 , il. 302); z XII wieku znane są już fragmenty epistylów świadczących, że Wskrzeszenie Łazarza  
włączane było także do rzędów świątecznych w templonach (The Glory o f  Byzantium..., nr 67).
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sach zachodnioruskich znajdowało się co najmniej do wieku XVI36, później na ogół 
było pomijane37. Od wieku XVI wydarzenie to zaczęło otwierać rozbudowane cykle 
Męki Pańskiej, jak  na ikonie z Drohobycza38. Stało się to częste w wiekach XVII 
і XVIII, wraz z rozpowszechnieniem drukowanych triodionów ujednolicających litur
giczny kalendarz i porządek nabożeństw. Czy zatem otwarcie cyklu paschalnego 
w wiślickiej kolegiacie sceną Wskrzeszenia Łazarza nie wynikało z treści Triodionu 
Kwietnego, który rozpoczynały nieszpory przed Sobotą Łazarzową? Zapewne tak, ale 
do końca wyjaśnić tę kwestię może dopiero odnalezienie XIV-wiecznych ksiąg z tere
nów Rusi, charakteryzujących się takim podziałem nabożeństw

Na ścianie północnej wiślickiego prezbiterium zgodnie z porządkiem Triodionu po 
Wskrzeszeniu Łazarza następuje Wjazd do Jerozolimy, a po nim przedstawienia najważ
niejszych wydarzeń Wielkiego Czwartku i Piątku: Ostatnia Wieczerza, Ukrzyżowanie, 
Biczowanie, Naigrawanie, Chrystus przed arcykapłanem i Chrystus przed Piłatem  oraz 
Zdjęcie z krzyża. Epizody z męki Chrystusa umieszczono wbrew chronologii historycznej 
oraz porządkowi liturgicznemu po Ukrzyżowaniu zapewne celowo, ze względów este
tycznych i ideowych, powodowanych warunkami architektonicznymi. Sceny te jako 
mniej ważne, niejako dopełniające, bo nienależące do klasycznego cyklu świątecznego, 
mogły znajdować się na wąskich i załamanych powierzchniach. Malarze często dla 
przedstawień głównych wybierali większe i równe pola, stąd Ukrzyżowanie znalazło się 
obok Ostatniej Wieczerzy w regularnej kwaterze na ścianie północnej. Niebagatelną rolę 
przy ustalaniu miejsca odgrywała także kompozycja sceny, jej wielkość i liczba postaci39.

Również sposób ułożenia czterech centralnych scen pasyjnych niekoniecznie mu
siał wynikać z nieznajomości Nowego Testamentu bądź pewnej niefrasobliwości 
w zachowaniu chronologii ewangelicznej. Istnieją bowiem znaczne trudności z połą
czeniem relacji wszystkich ewangelistów w jedną, konsekwentną całość40. I tak dla 
przykładu, pierwsze znęcanie się żołnierzy nad Chrystusem miało miejsce po rozmo
wie z arcykapłanem, a przed spotkaniem z Piłatem (Mt 26,67; Mk 14,65, Łk 22,63-

36 Por. ikonę Wskrzeszenia Łazarza z wieku XVI z Polany (І. Свєнціцький, Іконьї Галицької України 
XV-XVII віків, Львів 1929, s. 101, il. 161: Г.Н. Логвин, Л. Міляєва, В. Свєнціцька, op.cit., nr LXXXVI;
В. Откович, В. Пилип’юк, op.cit., il. 39); epistyl z Sianek (І. Свєнціцький, Іконопись Галицької України 
XV-XVI віків, Львів 1928, іі. 95).

37 Por.: М. Janocha, op.cit., s. 137-138. W zbiorach kazań coraz częściej jest pomijana także homilia na 
święto Wskrzeszenia Łazarza, por. np.: Antoni Radywylowski, Венец Аористу co ]еь з  проповедій и не
дельных як и з цветов рож аных на украш еніе Православно-католической святой Восточной церкви, 
Кійв 1688; Товкогоїе Еваніїеліе, XVII w. (Biblioteka Narodowa BOZ Cim. 87, mkrf. 2870); Evangelie 
Uczitelnyje, XVII w. (Biblioteka Narodowa akc. 2597, mkrf. 14282).

38 Л.С. Міляєва, Стінопис Потелича. Визвольна боротьба українского народу в мистецтві XVII 
ст., Київ 1969, il. na s. 109, 129; eadem, Роспысы Потелыча. Памятник украинской монументальной 
живописи XVII века, Москва 1971, s. 53, il. 34; eadem, Українска ікона XI-XVII ст., Київ 1991, il. 20; 
eadem, The Ukrainian Icon I l'h- l t f h centuries. From Byzantine sources to the Baroque, Bournemouth- 
Saint Petersburg 1996, il. 32-34.

39 Dlatego właśnie zakłócona została chronologia wydarzeń na ścianach w kaplicy Świętej Trójcy na 
zamku w Lublinie oraz w sandomierskiej kolegiacie, gdzie kompozycje Wniebowstąpienia i Modlitwy 
w Ogrójcu, znakomicie ograniczone od góry lukiem, umieszczono pod sklepieniem, nie zważając na za
chowanie kolejności scen (A. Różycka Bryzek, Bizantyńsko-ruskie m alowidła w kaplicy zamku lubelskie
g o ..., s. 58; eadem, Bizantyńsko-sfowiańskie m alow idła..., s. 313-347; eadem, Freski bizantyńsko-ruskie..., 
s. 33).

40 H. Langkammer, Wprowadzenie i komentarz do ewangelicznych opisów Męki Pańskiej, Lublin 1975, 
s. 81 n.
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65), drugie -  po sądzie prokuratorskim, a przed ukrzyżowaniem, kiedy na głowę Zba
wiciela nałożono wieniec z cierni (Mt 27,27-30, Mk 15,16-19). To samo wydarzenie 
św. Jan umieszcza przed wydaniem wyroku przez Piłata, a przed ostatnim ukazaniem 
Go ludowi w szkarłatnym płaszczu i cierniowej koronie (J 19,2-3). Nabożeństwo Męki 
Pańskiej, odprawiane w czasie wielkopiątkowej jutrzni, zakładało czytanie dwunastu 
fragmentów Ewangelii, które miały odtworzyć pełny obraz wszystkich wydarzeń 
czwartkowego wieczora i piątkowego przedpołudnia41. Powstała w ten sposób opo
wieść powtarzająca najprawdopodobniej te same epizody opisane przez różnych auto
rów, k tórą mniej wykształceni słuchacze mogli odbierać w kolejności, jak ą  usłyszeli. 
A więc Chrystusa po pojmaniu zaprowadzono do Annasza, potem do Kajfasza, następ
nie do Piłata (Ewangelia 2. Pasyjna), po czym znowu do Kajfasza, przed W ysoką Radę 
(Ewangelia 3. Pasyjna), i do Piłata (Ewangelia 4. Pasyjna), który po kilkukrotnej roz
mowie z Chrystusem wydał Go na ukrzyżowanie (Ewangelie 4. i 5. Pasyjna). Ewange
lia 4. Pasyjna przywołuje relację Jana, kiedy to Chrystus najpierw był biczowany, cier
niem ukoronowany i wyszydzony, a dopiero potem skazany przez Piłata na ukrzyżo
wanie. Ewangelie 5. i 6. Pasyjna za M ateuszem i M arkiem podają te wydarzenia 
w odwrotnej kolejności -  Chrystusa męczono po wydaniu wyroku. Jednak wydaje się, 
że w świadomości wiernych utrwalona została chronologia Janowa, gdyż została ona 
zachowana również w synaksarionie na Wielki Piątek, umieszczonym w Triodionie 
Kwietnym, gdzie Chrystus najpierw został ubiczowany i wyszydzony, potem skazany 
na śmierć42. Tak więc niezgodnie z porządkiem ewangelicznym umieszczona została 
jedynie scena Chrystus przed arcykapłanem. Nie można wykluczyć także, że malarz 
ustawił niejako parami Biczowanie i Naigrawanie oraz dwa etapy sądu nad Chrystu
sem, na zasadzie podobieństwa kompozycyjno-ikonograficznego oraz tematycznego43.

Tak więc wydaje się, że nieznaczne zaburzenia kolejności scen pasyjnych nie m ają 
tutaj większego znaczenia, ważniejsze jest bowiem ukazanie cierpienia, jakiego do
świadczył Chrystus podczas haniebnego procesu, niż zachowanie trudnej do uchwyce
nia chronologii ewangelicznej.

Teza o kierowaniu się w doborze przedstawień w tym pasie porządkiem Triodionu 
narzuca, przynajmniej hipotetyczną, odpowiedź dotyczącą niezachowanych przedsta
wień kończących ten cykl. Triodion Kwietny zawiera opisy nabożeństw W ielkiego 
Tygodnia oraz okresu Pięćdziesiątnicy, kiedy w ypadają trzy ważne uroczystości: 
Święta Pascha, W niebowstąpienie oraz Zesłanie Ducha Świętego. Nie można katego
rycznie stwierdzić, które z tych wielkich wydarzeń zostały przedstawione na dwóch

41 Por. chociażby: T. Friedelówna, op.cit., s. 239, 246; Ewangeliarz tetr BJ 6237, fol. 266v; Triodion, 
Kraków 1491, fol. 70.

42 Triodion , Kraków 1491, fol. 78v, op.cit.; Triodion, Muzeum Narodowe we Lwowie PKK 106, fol. 
56v; Triodion, Kijów 1631, fol. 165r; Triodion, Lwów 1663, fol. 90r. Synaksariony autorstwa bizantyń
skiego historyka Nikefora Kallistosa Ksantopula zostały włączone do Triodionów w połowie wieku XIV, 
stąd powołanie się tu na teksty późniejszych wydań nie wydaje się błędem; por.: przedmowa do Triodionu 
Postnego, Lwów 1664, fol. 64; F. Titov, M ateriały dlja Istoriji knyżnoji spravy na Ukrajini v XVI-XVIII w . 
Vsezbirka Peredm ov do U krajins’kych Starodrukiv, Kijev 1924 (reprint Bóhlau Verlag, Koln, Wien 1982); 
E.JI. Немировский, op.cit., 152, 167.

43 Nie byłby to przypadek odosobniony, bo zgodnie z zasadą podobieństwa kompozycyjnego zostały 
dobrane parami niektóre z przedstawień świątecznych na XVI-wiecznych ikonach z Potylicza. Szczególnie  
przekonują tu zestawienia: Ofiarowania M arii w św iątyni i Ofiarowania Chrystusa w świątyni oraz P rze
mienienia Pańskiego i W niebowstąpienia, M. Гелитович, Ікони XVI cm. з Потелича, „Родовід” 8. 1994, 
s. 67.
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polach na ścianie południowej. Jednakże zachowane partie górskiego krajobrazu na 
pierwszej ze zniszczonych scen, pod Zaśnięciem Marii, każą skłonić się raczej ku 
Zstąpieniu do Otchłani.

Trudno nie zgodzić się z A nną Różycką Bryzek, że narrację w tym pasie zamykały, 
albo inaczej -  powinny zamykać, Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego, 
przyjmując, że o programie malarskim decydowało również M aryjne wezwanie ko
ścioła. Należy także podkreślić, że równocześnie właśnie te dwa w ydarzenia kończyły 
cykl Triodionu. Dzisiaj trudno odpowiedzieć na pytanie, czy na ścianie południowej 
znajdowało się tylko jedno z nich -  bezpośrednio pod Narodzeniem Marii, czy oba. 
Um ieszczenie po przeciwnej stronie na załomie ściany tęczowej i północnej Wskrze
szenia Łazarza dopuszczałoby możliwość podobnego rozwiązania również po stronie 
południowej. Jednakże tu na łuku tęczowym umieszczona została postać świętego 
wojownika, a zbyt mała powierzchnia ściany południowej, ograniczona od wschodu 
ościeżami blendy, raczej wyklucza istnienie tutaj sceny wielopostaciowej. Trudno 
zrozumieć, dlaczego twórcy malowideł właśnie w tym miejscu zaburzyli niemal ideal
ną  symetrię i porządek scen w wiślickim prezbiterium. W rozstrzygnięciu tego proble
mu nie może również pomóc liturgia Kościoła katolickiego, gdyż zgodnie z nią mogły 
znajdować się tu zarówno Wniebowstąpienie, jak i Zesłanie Ducha Świętego, oba 
czczone jako festa  fori. Pierwsze z przedstawień było włączone do programów m alar
skich niemal współczesnych wiślickiemu -  w Lublinie, Sandomierzu, i do nieco póź
niejszego w Krakowie, oba znajdują się jedynie na wspomnianej ikonie Podwyższenia 
Krzyża ze Zwierzynia44. Jednak cykl Triodionu kończy Święta Pięćdziesiątnica, wydaje 
się zatem logiczne, że w łaśnie przedstawienie tego święta powinno zamykać narrację 
w pasie dolnym.

Podsumowując rozważania na temat wątku ew angelicznego w prezbiterium  wiślic
kiej kolegiaty, można stwierdzić, że został on podzielony na dwa niejako niezależne 
cykle, rozwijające się nieprzerwanie od strony lewej ku stronie prawej: Minei w pasie 
górnym oraz Triodionu w dolnym. Rezygnację z um ieszczenia w pasie górnym  ilustra
cji dwóch wielkich świąt prawosławnych, to jest Ofiarowania M arii w świątyni oraz 
Przemienienia Pańskiego, być może należy wiązać z poleceniami m iejscowych kapła
nów. M ało znaczące zaburzenia chronologii scen pasyjnych w dolnym rzędzie pow o
dowane były chęcią przystosowania program u do architektury gotyckiego, mocno roz
członkow anego wnętrza. Niezachowane sceny kończące wątek świąteczny w pasie 
dolnym  to przypuszczalnie Zstąpienie do Otchłani oraz Zesłanie Ducha Świętego.

44 A. Różycka Bryzek nie wyklucza, że w kaplicy lubelskiego zamku scena ta mogła zostać zniszczona, 
eadem, Bizantyńsko-ruskie m alowidła  w kaplicy zamku lubelskiego.... s. 82.
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