
Szata graficzna XVIII- i XIX-wieczny ch 
poczajowskich M olitwosłowów jako wyraz zachodniej 

interpretacji Liturgii Godzin

A gnieszka G ronek
Kraków

Molitwosłowy wydane w Poczajowie w latach 1755, 1776, 1793, 1820, 
zawierające modlitwy Liturgii Godzin, kontakiony, tropariony, akatysty oraz 
kalendarz liturgiczny i paschalię charakteryzuje szczególnie bogata szata 
graficzna. Składają się na nią nie tylko ornamentalne zastawki i końcówki, 
ale także miedzioryty z przedstawieniami figuralnymi. W części pierwszej 
zaczerpniętej z Czasosłowu każdą grupę modlitw godzin liturgicznych po
przedzają ryciny o tematyce pasyjnej. W kodeksie wydanym w roku 1755 
są one sygnowane są przez lwowskiego grafika Iwana Filipowicza1, a w po
zostałych wydawnictwach przypisywane są Józefowi Goczemskiemu2.1 tak 
w Molitwoslowie z 1755 r. przed służbą północnego czuwania (Поуношница) 
znajduje się Modlitwa w Ogrójcu (k. 4v), przed ju trzn ią -  Pojmanie Chry
stusa (k. 49v), przed nabożeństwem pierwszej godziny — Chrystus przed 
Herodem (k. 79v), trzeciej godziny -  Piłat umywa ręce (k. 85v), szóstej -  Przy
bicie do krzyża (k. 90v), dziewiątej — Ukrzyżowanie (k. 96v), przed wieczer- 
nią СВечерня, nieszpory; lac. vesper a) -  Opłakiwanie (k. 108v) oraz przed 
powieczerzem (Повечерие, kompleta, łac. completorium) -  Złożenie do grobu 
(k. 125v). W pozostałych Molitwosłowach niezmienione zostały tematy 
przedstawień przed służbą północnego czuwania (karta przed lr) , jutrznią 
(k. 31v) (il. la), dziewiątą godziną (k. 75v) i przed powieczerzem (k. 102v). 
Przed modlitwami pierwszej godziny natomiast znalazła się scena Chrystus

Nazwisko i pochodzenie grawera Filipovicz sc Leopoli znajduje się na k. 4v, a monogra
my IF na k. 79v i 85v; por. egz. w  Bibliotece Narodowej, nr sygn. BN Cyr. 24; mf. 92836.
Э Janie Józefie Filipowiczu por. E. Chwalewik, Jan Filipowicz rytownik i drukarz, w: Studia 
nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego, Wrocław 1951, s. 223-239.

Я. П. Запаско, Я. Ісаєвич, Паи 'ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків ви
даних на Україні, кн. 2, ч. 2 (1765-1800), Львів 1984, s. 33, nr 2809; Я. П. Запаско, Мистецтво 
<ниги на Україні в XVI XVIII ст., Львів 1971, s. 243.

136



1 а, Ь, с. Józef Goczem ski, ryciny, Molitwoslow; a: Pojmanie; b: Chrystus przed pilatem;
с: Cierniem koronowanie

przed Piłatem  (k. 62v) (il. Ib), trzeciej godziny -  Cierniem koronowanie 
(k. 66v) (il. lc ), przed szóstą -  Chrystus na krzyżu podniesiony (k. 70v), 
przed liturgią niekom unijną (Обедница) -  Ostatnia Wieczerza (k. 80v) oraz 
przed w ieczernią -  Zdjęcie z  krzyża (k. 86 v). Kompozycja i ikonografia tych 
rycin nie pozostawiają wątpliwości co do ich zachodniego pochodzenia. Dla 
Józefa Goczemskiego inspiracją tym razem były sztychy Johanna Christopha 
Weigla (Historia deJesu Christi..., 1730). Zbliżone kompozycje, choć uprosz
czone i w ykonane przez innego rytow nika, znajdują się w  Molitwosłowie 
wydanym  w  Budzie w  1823 r.3

Umieszczenie przedstaw ień M ęki Pańskiej przed modlitwami Liturgii 
Godzin nie jest przypadkowe, a w ynika z pasyjnej interpretacji tych nabo
żeństw  oraz zwyczajowego w iązania poszczególnych godzin liturgicznych 
z konkretnym i w ydarzeniam i ostatnich godzin ziemskiego życia Chrystusa 
oraz Jego śmierci. Przekonuje o tym treść modlitw umieszczonych bezpo
średnio pod rycinam i w  Molitwosłowach z roku 1793, 1820 i 1823, szcze
gólnie odnoszących się do tzw. mniejszych godzin kanonicznych: pierwszej, 
trzeciej, szóstej oraz dziewiątej, ale także nieszporów i komplety.

Tradycja łączenia niektórych godzin liturgicznych z momentami męki 
Chrystusa sięga pierw szych wieków chrześcijaństwa. Już Cyprian z Karta
giny (zm. 258) w  rozdziale 34 traktatu  O modlitwie Pańskiej (De dominica

3 Por. egzemplarze w  Bibliotece Jagiellońskiej (nr sygn. 158598 I) oraz w  Bibliotece 

Czartoryskich (nr sygn. 8357 I).
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oratione) konieczność dziennych modlitw tłumaczył między innym i wspo
m inaniem  Chrystusa, który wisiał na krzyżu od godziny szóstej do dziewią
tej, a m odlitwy poranne -  Jego zm artw ychw staniem 4. W Konstytucjach 
apostolskich w  księdze VIII, 34 zamieszczono IV-wieczne objaśnienie tych 
nabożeństw, a podobną interpretację przytoczył Jan  Chryzostom w  Komen
tarzach Psalmu 1185, zaś Pseudo-Atanazy w  De Viryinitate ograniczył ją  do 
w ydarzeń pasyjnych i rezurekcyjnych6.

Należy jednak podkreślić, że chociaż już w  kom entarzach z III і IV w. 
pojawiały się motywy męki i śmierci Chrystusa, to Liturgia Godzin zawsze 
rozum iana była raczej jako modlitwa dziękczynna za początek i koniec 
dnia7. Z Męką Pańską łączono jedynie nabożeństwa trzeciej, szóstej i dzie
wiątej godziny, a i te miały głównie sławić Trójcę Świętą. Małe godziny 
kanoniczne tłumaczono rów nież tradycją apostolską, np. Zesłaniem Ducha 
Świętego o godzinie trzeciej, modlitwami Piotra o godzinie szóstej (Dz 10,9) 
oraz Piotra i Jana  o godzinie dziewiątej (Dz 3,1). M odlitwy poranne służy
ły czczeniu Chrystusa zm artw ychwstałego w idzianego w  powstającym  
nowym dniu. Późnośredniowieczni komentatorzy liturgii, Symeon Sołuriski8 
i M arkus Eugenikos9, nie wnieśli do interpretacji znaczących zmian, ogra
niczając się do przytoczenia znanej już  od tysiąclecia symboliki.

Tak więc należy stwierdzić, że choć motywami pasyjnymi tłumaczono 
znaczenie Liturgii Godzin od czasów wczesnochrześcijańskich, to zawsze 
łączono je z innym i wydarzeniam i i w iązano je tylko z godziną trzecią, 
szóstą i dziewiątą. Rozszerzenie pasyjnej interpretacji na wszystkie części 
Liturgii Godzin i pom inięcie innych kom entarzy nie należy zatem do 
wschodniej tradycji i trzeba je odnieść do religijności średniowiecznego 
Zachodu. Tu bowiem niemalże zwyczajowo przy odm aw ianiu modlitw 
brew iarzow ych rozmyślano o Męce Pańskiej.

Na popularności tych praktyk zaważył wyjątkowy typ duchowości fran
ciszkańskiej, zasadzonej na trzech filarach -  mcclitatio, compassio i imitatio

4 R. Taft, The Liturgy o f the Hours in East and West; The Origins o f the D ivine Office and 
Its M eaning for Today, Collegeville 1986, s. 20.

5 „Petrologia Graeca” (dalej cyt.: PG), G 55, kol. 705; por. też: P. Головацький, Пояснен
ня богослужень вечірня-повечір 'я-північпя-упіреня-часи українського обряду, Львів 1998, 
s. 158.

6 R. Zielasko, Z dziejów m odlitw y brewiarzowej, w: W prowadzenie do liturgii, Poznań- 
W arszawa-Lublin 1967, s. 404; W. Głowa, Celebracja Liturgii Godzi>i i ich umiejscowienie 
w czasie (veritas horarum), http://www.komkultubozego.episkopat.pl/anamnesis/21/10.htrn.

7 R. Taft, op. cit., s. 56.
8 PG 155; kol. 535-670 .
9 PG 160; kol. 1163-1193.
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Pasji Chrystusa, a w ięc na drobiazgowym rozważaniu życia i cierpienia Pana, 
wzbudzeniu w  sobie współczującego bólu i potrzeby naśladownictwa. W y
razem tej pobożności był zarów no styl życia zakonników, wybierających 
skrajne ubóstw o, jak  też i rodzaje m odlitw, skupionych wokół krzyża, cier
pienia i poniżenia C hrystusa, oraz szczególnej czci Jego ran  i krwi. Pozosta
wione przez św. F ranciszka Oficjum o Męce Pańskiej, a zwłaszcza św. Bona
wenturę Drzewo życia i Traktat o Męce Pańskiej10 wywarły niebagatelny wpływ 
na ukształtow anie religijności późnego średniowiecza. W niezwykle popu
larnych Godzinkach o Męce Pańskiej (O fficium de Passione Domini) przypisy
wanych św. B onaw entu rze11 kolejne etapy męki Chrystusa zostały powiąza
ne z ośmioma godzinam i kanonicznym i12. W skład każdego nabożeństwa 
-  obok psalm u, antyfony, hym nu, czytania z Pisma Świętego (capitulum ) 
z odpowiedzią (responsorium) -  wchodziła rów nież modlitwa, której treść 
nawiązywała do konkretnego w ydarzenia m ęki Chrystusa. Takiej modlitwy 
brakuje jedynie w  nocnym  nabożeństw ie (matutines), a w ątek pasyjny prze- 
brzmiewa tu  w  hym nach, lekcjach i responsoriach. I tak, w  czasie ju trzn i 
w spom inano pojm anie i związanie Chrystusa, także Jego biczowanie, spo- 
liczkowanie i oplucie13; podczas prym y -  sąd u  Piłata; tercji -  prowadzenie 
na ukrzyżow anie14; seksty -  zawieszenie na krzyżu, napojenie żółcią i octem; 
nony -  śm ierć15; w  czasie nieszporów  -  zdjęcie z krzyża16; komplety -  zło
żenie do grobu17.1 chociaż treści modlitw ulegały w  ciągu wieków zmianom , 
to związek określonych godzin brew iarzow ych z konkretnym i w ydarzenia
mi pasyjnym i był trw ały i wszedł na stałe do świadomości w iernych. Świad
czą o tym  liczne przykłady poezji religijnej, pieśni i modlitw. W yrazem tego 
był rów nież zwyczaj ilustrow ania godzin m iniaturam i z przedstawieniam i 

. Męki Pańskiej, popularny  jeszcze u  schyłku średniowiecza .

10 M. Sulej, Świętego Bonawentury teoloyia krzyża, N iepokalanów  1994.
11 Officium de Passione D om ini, w: Opera om nia, Ad Claras Quas (Quaracchi) prope o- 

rentiam ex Typographia Collegi S. Bonaventurae 1882-1902 , t. 8, s 152-158; por. tez: i e:
D :/D okum enty/B onaw entura.htm .

12 J. J. Kopeć, Recepcja oficjum św. Bonawentury de Passione Dom ini w Polsce, „Roczniki
Teologiczno-K anoniczne”, t. 21 (1974), nr 2, s. 74 -84 .

13 Officium de Passione..., s. 154
14 Ibidem, s. 155.
15 Ibidem, s. 156.
16 Ibidem, s. 157.
17 Ibidem, s. 158. . 1CQ___
18 Officium de Passione.. -, s. 154. przyp. 6 , s. 156, przyp.3, s. 15 ' p™y '̂ J * '  ' h ' 

1; por. L  J. J. Kopeć, Recepcja oficjum . ... s. 76; f,le;///D:/Dokumentyу T T m , h .w  '//
“  R. Z ie L k o  op. cii., s. 405; por. яр. http://www.chd,<lk/cuJ/m d « .h .m l , h ttp .//

sunsite3.berkeley.edu/Scriptorium /hehw eb/H M 1265.htm l.

http://www.chd,%3clk/cuJ/md%c2%ab.h.ml


Popularna na  Zachodzie pasyjna in terpretacja m odlitw  brew iarzow ych 
przeszła na  Ruś najpóźniej w  XVII w. Przytacza ją  Zachariasz Kopisteński 
we w stępie do Czasoslowa wydanego w  Kijowie w  1616 r .20 Łączy ją  jednak 
z innym i znaczeniam i Starego i Nowego Testam entu. K om entarz rozpoczy
na od północnego czuw ania, rozum ianego jako  początek dnia. Z tą godziną 
w iążą się najw ażniejsze w ydarzenia biblijne: oddzielenie światłości od 
ciemności i nazw anie je  dniem  i nocą (Rdz 1, 4 -5 ), zm artw ychw stanie 
Chrystusa (Kanon 89 Piąto-Szóstego Soboru Powszechnego) i Jego pow tór
ne przyjście na  Sąd O stateczny (Mt 25, 6). O tej porze Jezus podążał na 
Górę O liwną, modlił się tam  do swego Ojca, został pojm any i zaprowadzo
ny do arcykapłana (83 Homilia do Ewangelii wg św. Jana, rozdz. 18)21.

N a ju trz n i w spom ina się przyprow adzenie C hrystusa przed Kajfasza, 
gdzie był przesłuchiw any, zgodnie z in terpretacją Jan a  Chryzostom a (83 
Hom ilia do Ewangelii wg św. Jana, rozdz. 18), przez pół nocy. Nabożeństwo 
pierw szej godziny poświęcone jest przyprow adzeniu Chrystusa do Piłata, 
trzeciej godziny -  zstąpieniu Ducha Świętego (Dz 2,15) oraz w ydaniu przez 
Piłata w yroku na Chrystusa, szóstej godziny -  przybiciu do krzyża, dzie
w iątej zaś -  Jego śmierci (M t 27, 46; M k 15,34).

Czas nieszporów  odnosi się do w ydarzeń następujących bezpośrednio 
po śmierci Zbawiciela, a w ięc przebicia boku przez żołnierza, zdjęcia ciała 
z krzyża przez Józefa z A rym atei i N ikodem a oraz złożenia do grobu. O tej 
porze w spom ina się rów nież ukazanie się C hrystusa swoim  uczniom  po 
zm artw ychw staniu  w  w ieczerniku. W czasie kom plety w iern i rozważają 
m om ent, kiedy M aria M agdalena i druga M aria pozostały przy grobie Pana 
(M t 28,61), a inne niew iasty w róciły do dom u i tam  przygotow ały balsamy 
(Łk 23, 56).

P iotr M ohyła w  Trebniku zalecał, aby każdy kapłan przed przystąpieniem 
do Liturgii odpraw iał godziny kanoniczne, przeżyw ając mękę i śmierć Zba
wiciela22. In terpretacja kolejnych nabożeństw  w łaściw ie odpow iadała przy
toczonej przez Kopystyriskiego, ale ograniczała się ju ż  w yłącznie do wyda
rzeń  pasyjnych. N ieszpory miały kierow ać myśli kapłana ku  wiszącem u na 
krzyżu Chrystusow i, k tórem u żołnierz przebija bok w łócznią, następnie ku 
zdejm ow aniu Jego ciała z krzyża, ow ijaniu Go w  całun i składaniu w  grobie, 
przy którym  pogrążone w  bólu trw ały  M aria M agdalena, M aria Kleofasowa

20 F. T itow , M ateria ły  dlja Istoriji knyż)ioji sp ra ry  na UJ; raj i ni г X V I-X V III  w . Wsezbir- 
ka Peredmow do U krajins’kych Starodrukiv, Kyjiv 1924 (reprint K óln -W ien  1982), s. 7-9.

21 Ibidem , s. 8.
22 Еухологіон албо Требник..., Київ 1646, s. 2 2 5 -2 2 7  (Biblioteka Narodow a w  Warsza

w ie, nr sygn. Cyr 353; Biblioteka Czartoryskich w  Krakowie, nr sygn. 8475 III).
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i Matka Boża23. W czasie komplety miał on rozważać zstąpienie duszy (sic!) 
Chrystusa do Otchłani, zwycięstwo nad szatanem i wyprowadzenie stamtąd 
sprawiedliwych mężów i proroków Starego Testamentu. Północne czuwanie 
przywodziło na myśl modlitwę Chrystusa w Ogrójcu, Jego pojmanie i za
prowadzenie przed Annasza, a ju trznia -  cierpienia, które doznał podczas 
pobytu na dworze Kajfasza24. Pierwsza i trzecia godzina wiążą się z osobą 
Piłata, do którego przyprowadzono Chrystusa i który wydał na Niego wyrok 
śmierci, a szósta i dziewiąta -  z Golgotą: z prowadzeniem na ukrzyżowanie 
i przybiciem do krzyża oraz śmiercią Zbawiciela.

Podobnie interpretował Mohyła modlitwy tzw. Wielkich Godzin25, zwa
nych też Królewskimi, które odprawiane są m.in. w Wielki Piątek, a opi
sują je nie Czasoslouy i Moli t w osi owij, ale Triodiony26.

Dominacja pasyjnej interpretacji i rozciągnięcie jej na wszystkie godziny 
liturgiczne nie dokonały się jednak pod wpływem wielkopiątkowych nabo
żeństw cerkiewnych, ale zachodnich praktyk religijnych. Świadczą o tym 
aż nazbyt dobitnie treści modlitw umieszczonych pod rycinami we wska
zanych Molitwosłowach, które są ruskimi tłumaczeniami łacińskich modlitw 
w Officium Passionis, włączonych również do potrydenckiego Brewiarza 
Piusa V27.

Z Zachodu przyszedł również zwyczaj ilustrowania ksiąg zawierających 
modlitwy liturgii godzin rycinami o treściach pasyjnych. Motywy ozdobne 
w Czasosłowach i Molitwosłowach ruskich rzadko odpowiadały tradycyjnej 
wschodniej interpretacji godzin kanonicznych, częściej zupełnie nie nawią
zywały do treści modlitw28. Tylko niekiedy przed modlitwami porannymi 
umieszczano ryciny z Trójcą Świętą29, przed trzecią godziną -  zastawkę 
z gołąbkiem -  Duchem Świętym30, a przed pozostałymi -  z motywami 
chrystologicznymi (popiersiem Chrystusa Pantokratora, Emanuela, chry-

23 Ibidem, s. 225.
24 Ibidem, s. 226.
25 Polski przekład za: [P. Mohyła] JliBoę albo Kamień z procy prawdy Cerkwie świętej pra

wosławnej ruskiey..., Kijów 1644, s. 246 (por. egzemplarz w  Bibliotece Czartoryskich, nr 
sygn. 8694 I)

26 R. Taft, Hours Liturgical, w: The Oxford Dictionary of Byzantium, New York-Oxford 
1991, s. 952.

27 Officium Passionis Iesu Christi ex oraculis Prophetarum desumptum  Cracoviae 1627 (BJ 
39866 I); Breviarum Novissimum Roma num ..., Kemptem 1705 (BJ aug 10237), s. 125.

28 Oroloyion si recz Czasosłow, Lwów 1726 (В. Czartoryskich 8671 II); Molitwosłow, 
Lwów 1768 (В. Czartoryskich 8439 I); Molitwosłow, Czernihów 1714 (BN Cyr. 52 , nr mkrf. 
93864).

29 Molitwosłow, Czernihów 1714, 16v (BN Cyr. 52, nr mkrf. 93864).
30 Czasosołow, Lwów 1791; Molitwosłow, Kijów 1765 (BN Cyr. 56, nr mkrf. 93865).
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stogramami). Najwcześniej przedstawienia pasyjne, sygnowane inicjałami 
„IM”, pojawiły się w Czasoslowie wydanym w Kijowie w 1742 r.31, powtó
rzone później m.in. w Czasoslowie z Poczajowa z 1777 r.32 W tym ostatnim 
przed jutrznią umieszczono winietę z przedstawieniem Pojmania Chrystu
sa (k. 37v)33, przed nabożeństwem pierwszej godziny -  z ilustracją Chrystus 
przed arcykapłanem (k. 52r), trzeciej godziny -  Chrystus przed Piłatem 
(k. 57v), szóstej -  Podniesienie krzyża (k. 64v), przed Wieczernią -  Złożenie 
do yrohu (k. 84v), przed powieczerzem -  Święte niewiasty u grobu (k. 92v). 
Jednak obok scen Męki Pańskiej znalazły się i te, które rozszerzają interpre
tacje o inne wątki, np. zastawki z przedstawieniem Boga Ojca (k. 7r), 
Ducha Świętego (k. Ir, 100v), Sądu Ostatecznego (k. Or) czy Wniebowzięcia 
Marii (k. 2 lr).

W opisanych Molitwosłowach poczajowskiej typografii modlitwy Liturgii 
Godzin ilustrowane są wyłącznie przedstawieniami o treściach pasyjnych. 
Nie jest to tylko przypadkowe i mechaniczne kopiowanie obcych wzorów 
i powielanie katolickich zwyczajów, ale stanowi przejaw głębokich przemian 
w interpretacji tego nabożeństwa. Nowe idee zrodziły się już na początku 
XVII w. w środowisku Ławry Pieczerskiej, o czym świadczą komentarze 
Zachariusza Kopsteńskiego, a zwłaszcza Piotra Mohyły. Znalazły one rów
nież odzwierciedlenie w sposobie ilustrowania Czasosłowa wydanego w Ki
jowie w 1742 r. Zachodnią interpretację Liturgii Godzin znali również 
bazyliańscy mnisi Ławry Poczajowskiej, którzy przedstawieniami Pasji 
Chrystusa ilustrowali wydawane przez siebie niektóre Czasosłowy i Mołi- 
twosłowy. Związek między konkretnymi wydarzeniami Wielkiego Czwart
ku i Piątku ze wspomnianym nabożeństwem pogłębił się, gdy do ruskich 
ksiąg liturgicznych dołączone zostały modlitwy z łacińskiego Officium Pas
sionis. Omawiane tutaj zjawisko jest przykładem latynizacji, gdyż nie do
tyczy jedynie sfery artystycznej, jak w okcydentalizacji, ale sięga głębiej 
i odzwierciedla zmiany w liturgii pod wpływem przejęcia rytów bądź, jak 
w tym wypadku, łacińskiej interpretacji.

31 Я. П. Запаско, Я. Ісаевич, op. cit., кн. 2, ч. 1, s. 64.
32 BJ 188537 III; por. też ibidem, ч. 2, s. 36.
33 Do opisu wykorzystano Czasosłow, Poczajów 1777, egz. BJ 188537 III.
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