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GRAFICZNYCH W XVII-WIECZNYCH CYKLACH 

PASYJNYCH W CERKWIACH ZAŚNIĘCIA MATKI BOSKIEJ 
I ŚWIĘTYCH PIĄTNIC WE LWOWIE1

Do najbardziej interesujących dzieł malarskich powstałych we Lwowie w pierwszej 
połowie XVII wieku należą ikonostasy wykonane dla cerkwi Zaśnięcia Matki 

Boskiej i Świętych Piątnic. Obie XVII-wieczne świątynie zostały wybudowane 
z fundacji wielmożów mołdawskich, na miejscu starszych budowli. Ikonostas cerkwi 
Maryjnej wykonał Fedir Seńkowycz oraz jego uczeń Mykoła Petrachnowycz2, autor 
przegrody ikonostasowej w cerkwi Świętych Piątnic jest nieznany. W roku 1767 cały 
ikonostas świątyni bractwa stauropigialnego został zdemontowany i przeniesiony do 
cerkwi pod wezwaniem Świętych Kośmy i Damiana w podelwowskiej wsi Wełyki Hry- 
bowyczi (Wielkie Grzybowice), gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego3. We Lwowie 
pozostały jedynie ikony Świętego Jana Złotoustego i Świętego Bazylego Wielkiego, po
chodzące z odrzwi carskich wrót4, oraz cykl pasyjny, w którym do 14 kwater wykonanych 
przez Petrachnowycza dodano trzy (Wskrzeszenie Łazarza, Wjazd do Jerozolimy i Zejście

1 Niniejsza praca zawiera rezultaty badań prowadzonych wiatach 1996-1997 pod kierunkiem 
Prof. Anny Różyckiej Bryzek w ramach wyższego seminarium magisterskiego na Katedrze Sztuki Bizantyńskiej 
w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego; część znalezionych wtedy wzorów graficznych umiesz
czona została w pracy magisterskiej pt. Ikona Męki Pańskiej z  Lipia w Muzeum Historycznym w Sanoku. Ze stu
diów nad przemianami ХУП-wiecznego malarstwa ukraińskiego (maszynopis w Instytucie Historii Sztuki UJ),

2 Malarzy pracujących dla cerkwi Zaśnięcia Matki Boskiej wymienia M. Holubeć w pracy; Ukrajinśke ma- 
Ijarstwo XVI-XVII st. pid pokrowom Slawropyhiji [w]: Zbirnyk Lwiwśkoji Stawropyhiji. Mynule i suczasne. Stu- 
diji. zamitky. materijafy, t. 1, Lwiw 1896, s. 259. Współcześni badacze przyjmują, Ze najprawdopodobniej ikono
stas Seńkowycza obejmował jedynie ikony namiestne i świąteczne, Petrachnowycz zaś wykonał rzędy Czynu 
Apostolskiego (Deesis) i Męki Pańskiej (W.L Swjencićka, OF. Sydor, Spadszczyna wikiw. Ukrajinśke maljarstwo 
XIV-XVIII stoli! w myzejnych kolekcijach Lwowa, Lwiw 1990, s. 27).

Rep. w: L. Milyaeva, The Ukrainian Icon I l" '-IS 1' centuries. From Byzantine sources to the Baroque, Bour
nemouth, Saint-Petersburg 1996, s. 44-45, il 42

' Muzeum Narodowe we Lwowie, nr inw. 33646/2, 1-998; 33646/1, 1-997 (rep. w: W.l. Swjencićka, 
O.F Sydor, Spadszczyna wikiw. il. 78-81; ostatnio w: W. Owsijczuk, Ukrajinśke maljarstwo Х-ХУІІІ stołu. 
Problemy koloru, Lwiw 1996, s 309-311; W. Otkowycz, W. Pylypjuk, Ukrajinśka ikona XIV XVIII s l . Lwiw 
1999, s. 78-81)



do Piekla), pochodzące z rzędu świątecznego Seńkowycza5. 
C y k l M ę k i P a ń sk ie j, w z b o g a -cony o trzy sceny późniejsze, wisi obecnie  w  cerkwi Zaśnięcia Matki Boskiej we Lwowie,
na ścianie wschodniej nawy, po obu stronach ikonostasu. Przegroda ikonostasowa cerkwi Świętych 

Piatnic do dziś znajduje się 

na pierwotnym miejscu. Wymienione wyżej ikonostasy zasługują na szczególną uwagę, zarówno ze 
względu na swe niewątpliwe walory artystyczne, jak i 

oryginalny układ: oba zostały wzbogacone o dodatkowy rząd z przedstawieniami pasyjnymi6.Ikony Męki Pańskiej przeznaczone dla cerkwi Zaśnięcia Matki Boskiej i Świętych
Piątnic znacznie odbiegają od tradycyjnego malarstwa bizantyńsko-ruskiego, zarówno
W sfe^e ikonograficznej, jak i stylistycznej7. Autorzy obu cyklów przy malowaniu
^szczególnych scen wykorzystali wzory, jakie dostarczyła im grafika wykonana przez
niderlandzkich artystów. . . .

Fedir Seńkowycz i Mykoła Petrachnowycz musieli znać co najmniej trzy cykle pa
syjne autorstwa cenionej niderlandzkiej rodziny grafików Wierixów; korzystali z nich 
konsekwentnie i stosunkowo wiernie, przerysowując całe kompozycje albo łącząc 
kilka przedstawień tego samego lub innych cyklów .

Schemat ikony Seńkowycza, przedstawiającej Wjazd do Jerozolimy, to kompilacja 
dwóch bądź trzech kolejnych ilustracji tego samego tematu, sygnowanych przez 
Hieronima Wierixa i Bernardino Passeri, opublikowanej po raz pierwszy w Antwerpii 
w roku 1593 w dziele: Hieronimo Natali Evangelicae Historiae Imagines: M.-H. 
2059-619. O korzystaniu z tych rycin przekonuje sposób przedstawienia Chrystusa na 
osiołku (zwłaszcza na ilustracji M.-H. 2060), z charakterystycznie zarzuconym na zad 
osła płaszczem, poza apostoła z długą siwą brodą po lewej stronie (identyczna na ilu

5 W.l. Swjencićka, O.F. Sydor, Spadszczyna wikiw..., s. 28.
6 Dodanie do ikonostasu rzędu Męki Pańskiej jest rzadkie, choć nie wyjątkowe: podobne rozwiązania znajdo

wały się w Kamionce Buzkicj i Zamościu (Z. Szanter, Rola wzorów zachodnich w ukształtowaniu ikonostasu 
w XVII wieku na południowo-wschodnim obszarze Rzeczypospolitej, „Teka Konserwatorska. Polska Południowo- 
Wschodnia” Rzeszów 1985, il. 3,22), awSkwarzawie Nowej (ikonostas przeniesiony z Żółkwi) sceny pasyjne 
umieszczone zostały wokół trzymetrowego Ukrzyżowania, wieńczącego ścianę ikonostasową (W.l. Swjencićka, 
Iwan Rutkowycz i stanów lenn ia realizmu w ukraińskomu maljarstwi, Kyijw 1966, s. 85 in.; W. A. Owsijczuk, 
Majstry ykrajmśkoho barokko. Żowkiwikyj chudoźnyj oseredok, Kyjiw 1991, s. 148). Rzędy pasyjne 
w ikonostasach występują od wieku XV na Rusi i w Grecji (W.M. Sorokatyj, Prazdnicznyj rjad russkogo ikono- 
stasa. Ikonograficzeskije programmy XV-XVI wjekow [w:] Ikonostas. Proischoźdjenije -  rozwitije -  simwolika, 
Moskwa 2000, s, 465-489, także: Tresures o f Mont Athos, Thessaloniki 1997, s. 109, nr 2. 43; Eucovoę Mavię, 
ATION ОПОІ 1973, nr 77-89; W.l. Anionowa, N E. Mnjewa, Katalog drewnierusskoj tiwopisi. Opyt istoryko- 
chudotestwiennoj kłassifikacji, t. II. Moskwa 1963, nr 973; P.M. Żołtowskyj, Chudoinje tyttja na Ukrajin, w XVI-

* KyJ,W S ^  * Wzdomow, łstorija otkrytja i izuczenija russkoj srednjewjekowoj tiwopisi XVI 
wjek, Moskwa 1986, s. 154).

i u  P^t m'ĉ scu ćpałabym  złożyć serdeczne podziękowania duchownym cerkwi Zaśnięcia Matki Boskiej 
. іа ic we wowie, którzy udzielili mi zezwolenia na dokładne sfotografowanie cyklów pasyjnych, bez czego 

„ : : n,nT “ J *,rac^’ ^ b ^ y u d n o śc i w dotarciu do szczegółowych reprodukcji, nie byłoby możliwe, 
skiei wvsiT^Vrrh "Г Przcdsl™'|eń M ęko odbiegają od tradycyjnego, źe J. Szaraniewicz w katalogu Iwow- 

Z ^og'czno-tubhograficznej uznał je za dzieła holenderskie: „Godne uwagi są.obrazy Chrystu- 
u boku carskich wrót ma,ow‘dło w ołtarzu zwłaszcza Ewangelistów, równie jak i w grupach dwóch
sa, a pochodzące z dawnM8™^ um,eszczone obrazki szk o ły  h o l e n d e r s k i  ej ,  przedstawiające męki Chrystu
s o w y  Instytutu SrauronU, ° nosUlsu tcJ ccrkwi” (J Szaraniewicz, Katalog Archeologiczno-Bibltograficznej 
Lwów 1 m . s 94) *° w  Lwow,e’ Otwartej w dn. 10 X 1888. a mającej się zamknąć dn. 12 1 1889.

ko (M -H ) *U(,UOy llendnck*' U i estampes des Wierix. Bruksela 1978. t. 3. cz I. nr 2059-61, w tekście dalej ja-
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stracji M.-H. 2059) oraz szczegóły w tle, zwłaszcza palma, na którą wchodzą dzieci 
i zrywają witki (skopiowane z M.-H. 2061). Również kwatera przedstawiająca Wskrze
szenie Łazarza (il. 1) wzorowana była na kilku pracach Wierixow, według rysunków 
M. deVosa i P. van der Borchta, zamieszczonych w Evangelicae... i w wydanym 
w 1571 roku w oficynie Plantina dziele Humanae salutis Monumenta0. Postać Łazarza 
i pomagającego mu wyjść z grobu apostoła, zapewne Piotra, oraz elementy krajobrazu 
w tle, Seńkowycz odwzorował z ryciny M.-H. 2197 (il. 2), postaci czterech żydów po 
prawej stronie, którzy rozmawiając, żywo gestykulują -  z M.-H. 2051, postać Chrystu
sa, ukazana na wprost, z nieznacznie uniesionymi rękoma, być może z M.-H. 2073, 
postać jednej z sióstr Łazarza oraz mężczyzny zakrywającego ręką nos -  z M.-H. 2052.

Kwatera Zdjęcie z krzyża Petrachnowycza jest niemal wierną kopią ryciny 
H. Wierixa zamieszczonej w Evangelicae... -. M.-H. 2100. Tu zwraca uwagę przede 
wszystkim niespotykany w malarstwie bizantyńskim sposób upozowania ciała Chry
stusa zdejmowanego z krzyża przez czterech mężczyzn, podtrzymujących całun 
(dwóch namalowanych zostało nad górną belką, dwóch innych stoi na drabinach po 
obu stronach krzyża -  na rycinie przedstawiono jeszcze jednego mężczyznę na trzeciej 
drabinie za krzyżem). Mocno wygięte ciało Chrystusa, ukazane z przodu, leży na cału
nie, z prawą ręką wspartą na ramieniu stojącego na drabinie i ujętego od tyłu, oraz 
z lewą ręką podtrzymywaną przez mężczyznę po prawej stronie kompozycji. Skrzyżo
wane nogi Chtystusa luźno opadają: prawą dotyka starszy mężczyzna (Józef 
z Arymatei?), stojący pod krzyżem i wznoszący obie ręce. Niekonwencjonalny jest 
także sposób przedstawienia Matki Boskiej, zwróconej w stronę krzyża, ukazanej od 
tyłu w trzech czwartych, z rękoma rozłożonymi w geście rozpaczy".

Kwatera Chrystus przed Piłatem (il. 3)12 wykazuje wiele cech wspólnych z inną 
pracą Wierixa (M.-H. 2205) opublikowaną pierwotnie w Humanae..., (il. 4)1' . Chrystus 
ze związanymi rękami, podtrzymywany przez żołnierza w zbroi i pachołka w prostym 
kaftanie, przyprowadzony został przed Piłata, który ubrany w turban i długi płaszcz, 
podbity gronostajem (na rycinie brak tego elementu stroju), stoi na dwustopniowym 
podwyższeniu. Stąd Petrachnowycz odwzorował także detale architektoniczne: kolum
nowy portyk, korynckie kapitele, gzyms dzielący ścianę podwójnym pasem, dekora
cyjny zwornik łuku arkady wejścia. W rzeczywistości autor ikony posłużył się jeszcze 
jedną ilustracją: dwaj żołnierze z prawej strony z wielkimi tarczami zostali przeryso
wani z ryciny M.-H. 2090, ze wspomnianego dzieła Evangelicae....

Kompilacjami różnych prac Wierixow są także pozostałe przedstawienia omawia
nego cyklu. Na podobieństwo kwatery Biczowania (il. 5)14 do miedziorytu Petera de 
Jode zwrócił uwagę już wcześniej Waldemar Deluga15. Gdańskiego badacza zmyliła

111 Egzemplarz Benedict! Arias Montani, Humanae salutis monumenta, znajduje się w zbiorach Biblioteki 
Jagiellońskiej (nrsygn 3759SI I).

11 Smutek i rozpacz w sztuce bizantyńskiej wyrażano przede wszystkim za pomocą gestów: uniesienia rąk po
nad głowę, dotknięcia dłońmi twarzy czy wyrzucenia ramion przed siebie, zob. H. Maguire, The Depiction o f  
Sorrow in the Middle Byzantine Art, „Dumbarton Oaks Papers”, 31, 1977, s. 123-174; gest Matki Boskiej na 
lwowskiej ikonie nie należy do zasobów sztuki bizantyńskiej.

12 L. Milyaeva, The Ukrainian Icon... il. 51.
11 F.W.H. Hollstcin, Dutch and Flemish Etchings Engravings and Woodcuts 1450-1700, t. IX, Amsterdam 

b.r., s. 169 (dalej w tekście cytowane jako H i nr).
14 W.l. Swjencićka, O.F. Sydor, Spadszczyna wikiw..., il. 84.
11 W. Deluga, W kręgu sztuki Kościoła Wschodniego. Metoda porównawcza w studiach nad rytownictwem 

i malarstwem ХУІ-ХУН wieku |w  ) Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. Studia z dziejów chrześcijaństwa na
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zaoewne podobna architektura wnętrza z okulusem w tle. W rzeczywistości 
S achnow ycz, komponując tę ikonę, posłużył się aż trzema wzorami: postać 
Chrvstusa ukazanego frontalnie, ustawionego plecami do kolumny, z rękami związa
nymi z tyłu (motyw obcy malarstwu bizantyńskiemu ) odrysował z ryciny wykonanej 
przez H. Wierixa (znana też z kopii F. Huysa), według rysunku P. van der Borchta IV, 
opublikowanej we wspomnianym już Humanae...'. M.-H. 2207 (il. 6); postaci obu 
oprawców oraz fragmenty architektury w tle odwzorował z innego miedziorytu 
Wierixa, wykonanego zapewne do projektu M. de Vosa: M.-H. 151; postaci dostojni
ków żydowskich znajdujących się z lewej strony kompozycji mógł on przerysować 
z ilustracji sygnowanej przez Hieronima Wierixa i Bemardina Passeri (M. de Vos), 
zamieszczonej w Evangelicae: M.-H. 2089.

Do bogatego dorobku Wierixa sięgnął Petrachnowycz także podczas komponowa
nia kwatery przedstawiającej Pojmanie Chrystusa17: z ilustracji M.-H. 2203, opubli
kowanej w Humanae..., skopiowany został św. Piotr z Malchusem; z innej, zamiesz
czonej w Evangelicae...: M.-H. 2076 -  postać Chrystusa, przewracający się żołnierze, 
szczególnie konni, elementy w tle: kopułowa budowla z latarnią na szczycie, wzniesie
nia porośnięte trawą, słońce z dwoma kręgami promieni.

Petrachnowycz przy malowaniu ikony Cierniem koronowanie korzystał z grafiki 
Wierixa, także do projektu Maartena de Vosa: z jednej z rycin (M.-H. 152) wiernie 
odrysował postać Chrystusa i żołnierzy nakładających koronę cierniową, a także frag
menty architektury w tle; do namalowania postaci na drugim planie posłużył się ilu
stracjami Ecce homo, zawartymi w wymienionych wyżej dziełach: M.-H. 2088 
i M.-H. 2208.

Podobną kompilację rycin wykonanych przez Wierixow zastosował także 
Petrachnowycz przy komponowaniu kwatery Umywanie rąk. Postacie -  Chrystus 
i odprowadzający Go żołnierze, Piłat siedzący na tronie z baldachimem, stojący obok 
pachołek, nalewający wodę z dzbana -  a także detale architektoniczne w tle, szczegól
nie kasetonowe sklepienie przejścia, ozdobione różycami, skopiowane zostały z jednej 
ze scen wspomnianego wyżej cyklu Męki Pańskiej do projektów Maartena de Vosa: 
M.-H. 154; postaci żydów na pierwszym planie, w lewym dolnym narożniku kompo
zycji, z ilustracji dzieła Evangelicae...: M.-H. 2091.

Rycina M.-H. 2069 Johanna Wierixa, pochodząca z tego samego cyklu, posłużyła 
Petrachnowyczowi do namalowania ikony Umywanie nóg. Na szczególną uwagę za
sługuje tutaj przede wszystkim niekonwencjonalny sposób usytuowania apostołów, 
którzy siedzą obok siebie w półokręgu, dookoła klęczącego Chrystusa, zwróconego 
w stronę Piotra. Z niderlandzkiego miedziorytu wiernie odwzorowane zostały także 
elementy domowego sprzętu: stołek z ozdobnymi nóżkami, dzban z prostokątnym 
uchem, wysoka misa, kotara w tle przedstawienia oraz dwuramienny świecznik zawie
szony u stropu.

Na ikonie Chrystus przed Herodem postać tetrarchy, siedzącego na tronie z porę
czami w kształcie ptaków i baldachimem zakończonym lambrekinem z chwostami oraz

pograniczu kulturowym i etnicznym, t 2. Przemyśl 1994, il. 6, 7; tenże. The Influence o f  Prints on Pointing 
in Estern Europe. „Prims Quarterly" X. London 1993, s. 227, il. 130, 131.

A. Różycka Bryzek, Bizantyńsko-ruskie malowidła w Polsce wczesnojagiellońskiej: problem przystosowań 
na gruncie kultury ha ńsk ie j [w ] Polska-Ukraina... s. 315.

u V  Swjenaćka- °  F Sydor, Spadszczyna wikiw..., il. 83 
W.l. Swjencićka, Iwan Rutkowycz ... s. 21.
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detale architektoniczne w tle przedstawienia, szczególnie kanelurowana kolumna, od
wzorowane zostały z ilustracji z Humanae...: M.-H. 2206. Chrystus ze związanymi na 
plecach rękami, stojący przed Herodem w asyście trzech pachołków, namalowany 
został na podstawie kompozycji М. H. 2087 z dzieła Evangelicae...; zaś żołnierz uka
zany od tyłu w zbroi, trzymający opartą o posadzkę tarczę, na podstawie M.-H. 2083.

Ikona Chrystusa przed Kajfaszem to połączenie fragmentów dwóch sąsiadujących 
ze sobą rycin z cyklu zamieszczonego w Evangelicae...; z M.-H. 2081 zostali odryso- 
wani: Chrystus i stojący obok Niego pachołek w okrągłej, podbitej futrem czapce, 
żydzi ustawieni po obu stronach arcykapłana, Piotr i rozmawiający z nim przy ognisku 
żołnierz w lewej części kompozycji, a także elementy wystroju wnętrza -  żyrandol 
z jedną płonącą świecą zawieszony na łańcuchach, dekoracyjne zwieńczenie tronu 
z ozdobnym lambrekinem; z M.-H. 2082 skopiowana została postać Kajfasza, który 
stoi przed tronem na dwustopniowym podwyższeniu i obiema rękoma odsłania poły 
sukni.

Co najmniej dwóch wzorów potrzebował Petrachnowycz do namalowania ikony 
Sąd nad Chrystusem. Z ryciny M.-H. 2084 skopiował on postaci Chrystusa 
i eskortujących Go żołnierzy oraz przedstawicieli starszyzny żydowskiej, którzy zasie
dli na wysokich stołkach ustawionych w półkolu (każdy z nich trzyma w ręku zwoje 
z oskarżeniami przeciwko Chrystusowi -  elementu tego brak na rycinie). Z ilustracji 
w Evangelicae... M.-H. 2085 Petrachnowycz odrysował dwa motywy judaszowe: apo
stoła z diabłem na ramieniu, ukazanego na pierwszym planie w chwili, gdy próbuje 
zwrócić żydom sakiewkę z pieniędzmi, oraz w głębi kompozycji -  Judasza powieszo
nego na drzewie. Niewątpliwie z jakiegoś wzoru graficznego zostały skopiowane także 
postaci: Kajfasza w centrum kompozycji, ubranego w pełny strój arcykapłański 
z zawieszonym na piersiach pektorałem, który trzyma w dłoni zwój z wyrokiem na 
Chrystusa, i Piłata siedzącego po lewej stronie na tronie z oparciami w kształcie po
piersia nagiej kobiety. Podobne motywy występują na kwaterze rzędu pasyjnego iko
nostasu Świętych Piątnic we Lwowie, a także na anonimowej rycinie opublikowanej 
w XVII wieku w Rzymie przez Giacomo Rossi19.

Przy malowaniu Niesienia Krzyża Petrachnowycz z ryciny Antoine’a Wierixa 
M.-H. 133 odrysował główne postaci: Chrystusa głęboko pochylającego się pod cięża
rem krzyża; Szymona, podtrzymującego słup krzyża; żołnierzy -  z których jeden za
mierza się na Chrystusa, drugi, ukazany od tyłu, z szeroko rozstawionymi nogami, 
trzyma w jednej dłoni wzniesionej, a drugiej opuszczonej końce sznura zawiązanego 
u pasa Chrystusa, oraz trzeci, którego postać ucięta została przez ramy obrazu (podob
nie jest na rycinie), ukazany z profilu, wyciąga rękę, wskazując na Skazańca. Drugi 
plan przedstawienia -  mury Jerozolimy z bramą i dwiema basztami, pagórki porośnięte 
trawą oraz drobne postaci otwierające i zamykające pochód ludzi podążających na 
Golgotę zostały namalowane na podstawie pracy Hieronima Wierixa: M.-H. 2094.

Mowę pożegnalną Chrystusa Petrachnowycz skomponował według rycin: 
M.-H. 2074 i 2058. Z pierwszego wzoru skopiował osoby przedstawione na pierwszym 
planie: Chrystus w centrum kompozycji, ukazany frontalnie z rozwartymi ramionami,

,v Rycina ta została opublikowana w D. Papastratos, Paper Icons. Greek Ortodox Religious Engravings 
1665-1899, Athens 1990, vol. I, s. 59, ill. I. Cechy stylistyczne ryciny wskazują, że mogła ona zostać wykonana 
w XVI wieku przez niderlandzkiego grafika. Konieczne są zatem dalsze badania mające na celu odnalezienie 
XVI-wiecznego oryginału, który mógł dotrzeć na Ruś.
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na których luźno zwisają poły płaszcza, oraz otaczający Go apostołowie Stąd odryso- 
wane zostały także elementy wystroju wnętrza: kandelabr zawieszony u stropu, wysoki 
«Tecznik stojący na podłodze (na ikonie widoczna tylko jego częsc) oraz schody 
wnrawei części kompozycji. W tle przedstawienia, wprawym górnym narożniku, 
umieszczona została scena Ostatniej Wieczerzy namalowana na podstaw.e drugiego

WZOd cyklów pasyjnych wykonanych przez członków rodziny Wierixów odszedł 
Petrachnowycz przy malowaniu kwatery Modlitwa w Ogrójcu: dla postaci klęczącego 
Chrystusa wzoru dostarczyła znakomita rycina Egidiusa Sadelera II do projektu 
Johanna von Achen: H. 4420, do śpiących apostołów zaś -  I. Collaerta I według
M. de Vosa: H. 15312I. , .

Grafika zachodnia nie była obca także twórcy ikonostasu Świętych Piątnic, który 
inspirację znalazł między innymi w oeuvre Johanna Sadelera, członka innej sławnej 
rodziny niderlandzkich grafików, oraz Comelisa Corta. Właściwy rząd Męki Pańskiej 
ikonostasu Świętych Piątnic składa się z 12 kwater, oprócz tego nad carskimi wrotami 
umieszczona została ikona Ostatniej Wieczerzy, nad Deesis: Opłakiwanie, całość zaś 
wieńczy tradycyjnie Ukrzyżowanie.

Podczas malowania Ostatniej Wieczerzy autor ikonostasu Świętych Piątnic posłużył 
się ryciną wykonaną w 1578 roku przez Comelisa Corta, według projektu Livia Agresti 
Forlivetano (H. 76) . Lwowski malarz dosyć wiernie odrysował postaci, dokładnie 
kopiując nawet ich gesty; jedynie Chrystus prawą ręką nie dotyka baranka paschalne
go, ale wznosi ją  w geście błogosławieństwa. Z zachodniego dzieła zostały przeryso
wane także detale: obrus z ozdobną lamówką, elementy zastawy oraz pieczywo, poło
żone na talerzach bądź złożonych serwetach. Tradycyjne, pokryte bogatym ornamen
tem, złocone tło zastąpiło olbrzymie skręcone kolumny i scenę rozgrywającą się 
w głębi niderlandzkiego pierwowzoru.

Niestety, dotychczas nie udało się znaleźć wszystkich graficznych wzorów dla 
kwater rzędu pasyjnego, choć większość z nich z całą pewnością je posiada23. Scena 
Chrystus przed Herodem (il. 7) została skomponowana na podstawie ryciny Chrystus 
przez Piłatem Johanna Sadelera I, wykonanej w roku 1589 do projektu Christopha 
Schwarza, ^należącej do cyklu Precipua Passionis D.N. Jesu Christi Mysteria 
(H. 233-41) (il. 8). Z zachodniego dzieła autor ikony odwzorował postaci żołdaków 
wymierzających ciosy Chrystusowi oraz dostojników żydowskich, zaś Piłat z nider
landzkiego pierwowzoru zamieniony został na króla Heroda. Malarz wiernie oddał 
szczegóły zbroi żołnierzy, detale strojów, fragmenty architektury. Nie odważył się 
jednak na ukazanie Chrystusa w tak hańbiącej pozie, jak przedstawił to niderlandzki

"  repr. [w:] The lllusiaratedBarich, t. 72, cz. 1 (Supplement), s. 71, nr .045 SI.
F.W.H. Hollstcin, Dutch..., t. 56, s. 250, il. 1531. 

и Г̂ РГ *w ł.7** M utated Barich, t. 52 (Supplement), s. 91-22, nr 76-1 (89), 76-11 (89).
icwątpliwic wzór graficzny posiada kwatera Sąd nad Chrystusem, która ma wiele elementów wspólnych, 

IV к " Г  W ^°^cle ê B°żego Ciała w Krakowie (Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. IV.
przyp 19 *  ’ 293) oraz wspomnianą wyżej ryciną wydaną przez Rossiego w Rzymie, por

nr inw Г І Г  CyklU Zn‘ydu-’ą się Іякі£ w zbiorach Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie, 
krakowskiei hihiіЗи!!̂ ГП,CĴ U c a,abym złożyć najserdeczniejsze podziękowania pracownikom Gabinetu Rycin 
ilustracii niconuhiik * M i'*!?, *X>moC' * dyrekcji za udzielenie pozwolenia na umieszczenie w tym artykule 
/ 7О0Л 2 | J *  F W H Hollstcin, Dutch and Flemish Etchings Engravings and Woodcuts N 5 0 -



artysta; byłoby to zbyt duże odstępstwo nie tylko od tradycji bizantyńsko-ruskiej, ale 
także ikonografii obowiązującej w malarstwie ukraińskim w wieku XVII a nawet 
XVIII.

Przy komponowaniu sceny Niesienie krzyża malarz wspomagał się inną ryciną, na
leżącą do tego samego cyklu Sadelera według projektu Schwarza (H. 238). Tym razem 
autor lwowskiej ikony nie zawahał się ukazać Chrystusa upadającego pod ciężarem 
krzyża. W XVII-wiecznym ukraińskim malarstwie pasyjnym ikonografia Niesienia 
Krzyża kształtowana była pod wpływem sztuki zachodniej: Chrystus dźwigał na ra
mionach krzyż (ten rys występował w malarstwie ruskim już wcześniej), pochylał się 
pod jego ciężarem, przyklękał na jedną nogę, w XVIII wieku nawet na dwie, nigdy 
jednak nie upadał na ziemię. Przedstawienie na ikonie z cerkwi Świętych Piątnic jest 
wyjątkowe dla ruskiego malarstwa, znaleziony zaś wzór nie pozostawia wątpliwości co 
do jego zachodniej proweniencji. Oprócz postaci Chrystusa, z niderlandzkiej ryciny 
dosyć wiernie skopiowany został żołnierz w zbroi torsowej, z hełmem w kształcie 
muszli ozdobionym pióropuszem, który zamaszystym gestem wymierza ciosy Chrystu
sowi. Pierwowzór na rycinie Sadelera znalazły także postacie żołnierza i Szymona 
Cyrenejczyka podtrzymujących krzyż, malarz zaś z własnej inicjatywy dodał Piłata 
i Kajfasza na koniach, mijających mury jerozolimskie, oraz tradycyjnie występującą 
w tej scenie -  Matkę Boską.

Omówione powyżej przykłady pozwalają przeanalizować sposób, w jaki utalento
wani twórcy ikon korzystali z wzorów dostarczonych przez zachodnią grafikę. Autorzy 
ikonostasu z cerkwi Zaśnięcia Matki Boskiej doskonale znali dorobek niderlandzkich 
grafików. Niejednokrotnie wykorzystali nawet kilka przedstawień do skomponowania 
jednej sceny. Z poszczególnych wzorów kopiowali niemal wszystko: detale architekto
niczne, ubiory, zbroje żołnierzy, meble i sprzęty, ale także pojedyncze postaci lub całe 
grupy osób. Istnieje wyraźna różnica między dziełami mistrza Fedora i jego ucznia. 
Kompozycje Seńkowycza nie są przypadkowe, są szczegółowo przestudiowane i za
planowane. Wydaje się, że artysta próbował wykorzystać charakterystyczną dla rene
sansu, ale także znaną w malarstwie ikonowym, zasadę złotego podziału, dzięki czemu 
uzyskał równowagę między postaciami biorącymi udział w akcji a krajobrazem 
umieszczonym w tle przedstawień. Prawa tego nie zastosował jednak w układzie hory
zontalnym, tu bowiem w centrum kompozycji, na osi, umieszczał osobę najważniejszą 
Chrystusa. Artysta próbował także pogodzić znamienną dla malarstwa bizantyńskiego 
izokefalię z wymogiem zachodniej sztuki nowożytnej umieszczania postaci 
w przestrzeni (szczególnie jest to widoczne w jedynej scenie, nieodrysowanej od wzo
rów zachodnich: w Zejściu do Piekła). Pamiętając o wszystkich zasadach, Seńkowycz 
umiejętnie wkomponował w pola ikon poszczególne fragmenty zaczerpnięte z rycin 
zachodnich, tworząc jedną harmonijną całość.

Zgoła odmienne są dzieła Petrachnowycza: źle skomponowane, przeładowane, 
trudno tu dostrzec zasadę, jaka towarzyszyła malarzowi przy planowaniu poszczegól
nych scen. Dalszy plan pozbawiony na obrazach Seńkowycza jakiejkolwiek akcji, tu 
został ograniczony jedynie do małego skrawka złotego nieba, resztę zaś zapełniły po
stacie lub budowle, niejednokrotnie zaskakujące bogactwem realistycznie oddanych 
detali architektonicznych. Tłumy postaci umieszczone na różnych planach oraz kilkar 
epizodów wciśniętych w ramy jednego przedstawienia nie sprzyjały kontemplacji 
i modlitwie. Petrachnowycz nie tylko wzorował się na grafice zachodniej, ale ikony 
upodobnił do manierystycznych rycin niderlandzkich, na których rytownicy, pyszniąc
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Sie swoim kunsztem, wypełniali każdy skrawek dzieła wieloma postaciami, przybiera
jącymi wyszukane pozy. mnóstwem epizodów, okazałą architekturą, wiernie oddanym 
krajobrazem Wydaje się, że tym samym tropem podążył Patrachnowycz. Jedynymi 
cechami będącymi zaledwie daleką reminiscencją tradycji malarstwa bizantyńsko- 
ruskiego są: zastosowanie przez malarza perspektywy odwróconej oraz umieszczenie 
kawałka neutralnego, złotego tła z tytułem przedstawienia; podpisane są także niektóre

^Zupełnie innym charakterem odznaczają się ikony pasyjne w ikonostasie Świę
tych Piątnic. Sposób komponowania scen przypomina opisane dzieła Seńkowycza. 
Podział wertykalny obrazu pozwala zdecydowanie rozgraniczyć akcję przedstawienia 
i tło; ale choć tło tutaj również nie jest neutralne, lecz -  zgodnie z logiką akcji -  wy
pełnione zostało motywami architektonicznymi, to nie odrywa uwagi od głównych 
postaci i nie czyni treści sceny nieczytelną. Przy zastosowaniu zasad perspektywy 
geometrycznej malarz zwiększą realnością przedstawił wnętrze pomieszczeń, 
w którym, niejednokrotnie na różnych planach, umieścił bohaterów akcji. Postaci te 
jednak często, choć nie zawsze, bez względu na to, gdzie zostały namalowane, nie 
zmieniały swojej wielkości. Zapewne to sprawia, że mimo niejednokrotnie prawidło
wego wykreślenia perspektywy linearnej, widocznej chociażby w zbiegających się 
krawędziach płytek podłogowych, gzymsów, linii okien, ikony te nie do końca 
upodobniły się do dzieł zachodnich.

Niewielka liczba odnalezionych rycin, będących wzorem dla twórcy ikonostasu 
Świętych Piątnic, pozwala na sformułowanie jedynie częściowych wniosków. Mistrz 
ten, wykorzystując obce kompozycje, swobodnie je przekształcał. Nie odrysowywał 
bezkrytycznie całej ryciny, wybierał z niej epizody i grupy postaci, które najbardziej 
odpowiadały jego koncepcji, nie zagęszczając na siłę przestrzeni. Pewne różnice, 
w porównaniu z zachodnim oryginałem, można dostrzec także w sposobie przedsta
wiania architektury, a przede wszystkim fizjonomii poszczególnych postaci, które na 
ikonach lwowskich otrzymały cechy wyraźnie semickie.

Chociaż w ikonografii rozpatrywanych przedstawień na ogół trudno dostrzec ele
menty wywodzące się z tradycji malarstwa bizantyńsko-ruskiego, należy zwrócić uwa
gę, że twórcy ikon nie odstąpili od wszystkich zasad i zwyczajów przestrzeganych 
przez malarzy wschodnich. W malarstwie bizantyńskim unikano pokazywania rażące
go poniżenia Chrystusa w czasie Jego męczeństwa. Mimo że od najdawniejszych cza
sów w sztuce tej znane były przedstawienia: Biczowania, Naigrawania, Cierniem ko
ronowania, to jednak nigdy nie przybrały one tak drastycznego charakteru, jak to miało 
miejsce w średniowiecznej Europie Zachodniej. Pamiętano o tym także w XVII wieku 
we Lwowie; choć malarze mieli dostęp do rycin, na których Chrystus upadał pod cio
sami oprawców, czy zlany krwią ledwo utrzymywał się na nogach, przywiązany do 
kolumny biczowania, nie skorzystali z tych wzorów, wybierali inne, bardziej odpowia
dające duchowości pasyjnej Kościoła wschodniego.

Zjawisko korzystania z zachodnich wzorów graficznych przez twórców związanych 
z Kościołem wschodnim, specyficzne dla wszystkich obszarów pogranicza między 

ulturą Wschodu i Zachodu, najłatwiej prześledzić na przykładzie malarstwa cerkiew
nego Ukrainy . Tereny te, leżące w granicach państwowych Rzeczypospolitej, były

w Я *nsP|racJ* Rrafiką twórców wschodnich patrz chociażby: T. Mańkowski, Sztuka Ormian lwowskich. „Pra
ce omisji istorii Sztuki VI, z I. Kraków 1934-1935; J. Nowacka. Malarski warsztat ikonowy w Rybotycmch.



poddane bezpośrednim wpływom sztuki zachodniej. Twórcy ikon, mieszkający we 
Lwowie, Żółkwi, Sądowej Wiszni, Przemyślu, Medyce, nie tylko na co dzień spotykali 
się z artystami polskimi, ale także mieli łatwy dostęp do dzieł zachodnich, zwłaszcza 
grafiki. Patrycjat lwowski, choć nie był zainteresowany produkcją książek (rozwój 
drukarstwa w typ mieście przypada na koniec wieku XVI, a zwłaszcza na wiek XVII), 
to chętnie je kupował, co sprzyjało zakładaniu w tym mieście księgami. Oprócz tych 
stałych punktów, książki można było także nabyć na słynnych corocznych jarmarkach, 
organizowanych w dniu św. Agnieszki, na które to zjeżdżali księgarze i wydawcy nie 
tylko ze stołecznego Krakowa, ale także zza granicy . O popularności książki wśród 
mieszczan lwowskich mogą świadczyć inwentarze księgozbiorów prywatnych, które 
zawierały od kilkuset do ponad tysiąca woluminów27. Sporą bibliotekę posiadało także 
bractwo Stauropygialne, gdzie znajdowały się książki nie tylko pochodzące z własnej 
typografii, czy pisane w języku greckim, ale także łacińskie i polskie28. Wraz z rozwo
jem druku i sztuki graficznej coraz więcej wybitnych twórców wykonywało ryciny 
o charakterze dewocyjnym, które często niepublikowane w księgach religijnych, funk
cjonowały na rynku księgarskim jako luźne odbitki. Ryciny te, tańsze niż ilustrowana 
książka, cieszyły się ogromnym powodzeniem i szybko rozprzestrzeniły się w całej 
Europie, docierając nawet do wschodnich rubieży Rzeczypospolitej. Tutaj popularne 
były przede wszystkim ryciny mistrzów niemieckich (M. Schongauer, H. Schaufelein, 
A. Durer)29 i niderlandzkich (rodzina Sadelerów, Wierixow, Collaertów).

Fakt korzystania z zachodnich rycin jest dowodem na to, że pochodzenie dzieł, śro
dowisko, w jakim powstały, nawet jeżeli było tak obce kulturowo jak Niderlandy, nie 
było przeszkodą dla malarzy pracujących dla Cerkwi. Poszukujący nowych rozwiązań 
artystycznych ambitni i utalentowani artyści, jakimi niewątpliwie byli twórcy malowi
deł ikonostasów cerkwi Zaśnięcia Matki Boskiej i Świętych Piątnic we Lwowie, 
szukali źródeł inspiracji i możliwości doskonalenia warsztatu także wśród dzieł za
chodnich.
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„Polska Sztuka Ludowa" 1962, nr 1, s. 26-43; W. Swjencićka, Iwan Rutkowycz..., J. Pietrusiński, Małopolskie 
bohomazy. Materiały i mvagi do epilogu malarstwa ikon między Dunajcem, Sanem i Dniestrem, „Polska Sztuka 
Ludowa" 14, 1960, nr 3, s. 131-154; R. Biskupski, Malarstwo ikonow e od X V  do pierwszej połowy XVIII wieku na 
Łemkowszczyźnie, „Polska Sztuka Ludowa” 39, 1985, nr 3-4, s. 153-176; tenże, Inspiracje grafiką malarstwa 
ikonowego XVII і І. рої. XVIII wieku, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku" 23, 1977, s. 10- 
18; tenże, Przemiany ikonograficzne i rola wzoru w malarstwie ikonowym XVII w., „Materiały Muzeum Budow
nictwa Ludowego w Sanoku" 26, 1980, s. 50-63; tenże, Ikony ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, 
Warszawa 1991; A. Sakowicz, Narodnaja grawirowannaja kniga Wasilija Korenia 1626-1692, Moskwa 1983; 
W. Deluga, W kręgu sztuki s. 327-333; tenże, The Influence..., nr 3, s. 219-231; A. Gronek, Wpływ grafiki 
zachodniej na ilustracje ukraińskich druków liturgicznych w wieku XVII і XVIII, „Krakowskie Zeszyty Ukraino- 
znawcze" VII/XVIII, 1998-1999, s. 313-337.

26 A. Jędrzejowska, Książka polska we Lwowie w XV wieku, Lwów-Warszawa 1928, s. 56 i n.
27 E. Różycki, Kultura książki we Lwowie w epoce baroku. Wybrane zagadnienia (w:J Sztuka XVII wieku 

w Polsce...,s. 93-101.
21 Tamże, s. 96, tam dalsza literatura.
w A. Gronek, Inspiracja grafiką niemiecką twórców zachodnioruskich w wiekach XVI і XVII (tekst złożony do 

druku w „Folia Historiae Artium").



240

Spis ilustracji

Agnieszka Gronek

,1. 1 . R SeńkowycŁ Wskrzeszenie Lazarze, ikona. Lwów. cerkiew Zaśnięcia Maiki Boskiej.

II 1 H°*W^ ^ W s k r z e s z e n ie  Łazarza, rycina w: Benedictus Anas Montanus Humanae salutis 
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3. M. Petrachnowycz, Chrystus przed Piłatem, ikona, Lwów, cerkiew Zaśnięcia Matki Boskiej
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5. M. Petrachnowycz, Biczowanie, ikona, Lwów, cerkiew Zaśnięcia Matki Boskiej

6. H. Wierix, Biczowanie, rycina w: Benedictus Arias Montanus, Humanae salutis monumenta



Agnieszka Gronek

7. Chrystus przed Herodem, ikona, Lwów, cerkiew śś. Piątnic

8. J. Sadeler 1, Chrystus przed Piłatem, rycina


