




Pamięci Profesora Kazimierza Feleszki



E W A  K O C Ó J

W Y D A W N I C T W O  U N I W E R S Y T E T U  J A G I E L L O Ń S K I E G O

MALOWANE CERKWI E I  MONASTYRY
BUKOWINY POŁUDNIOWEJ W 

WYOBRAŻENIACH RUMUŃSKICH



Publikacja dofinansowana przez Narodowe Centrum Kultury oraz Uniwersytet Jagielloński

RECENZENT
Prof. dr hab. Czesław Robotycki

PROJEKT OKŁADKI
P aw eł Bigos

Fotografie: Ewa Kocój, Anna Jędra

REDAKCJA 
Marian Hanik 
Lucyna Sadko

KOREKTA 
Dorota Janeczko

SKŁAD I ŁAMANIE 
Regina Wojtyłko

© Copyright by Ewa Kocój & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Wydanie I, Kraków 2006 
All rights reserved

Książka, ani żaden jej fragment, nie może być przedrukowywana bez pisemnej zgody 
Wydawcy. W sprawie zezwoleń na przedruk należy zwracać się do Wydawnictwa Uniwer
sytetu Jagiellońskiego

ISBN 83-233-2121-3

www.wuj.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 012-631-18-81, 012-631-18-82, fax 012-631-18-83
Dystrybucja: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków
tel. 012-631-01-97, tel./fax 012-631-01-98
tel. kom. 0506-006-674, e-mail: wydaw@if.uj.edu.pl
Konto: BPH PBK SA IV/O Kraków, nr 62 1060 0076 0000 3200 0047 8769

http://www.wuj.pl
mailto:wydaw@if.uj.edu.pl


[... ]
Szron okrył swoją bielą i pola, i dale,
I wioski się ubrały w świecące woale.
Skrzy się powietrze. W stepie szorstkim i pustynnym,
Jakby bielone wapnem iskrzą się ruiny.
Nie śpi jedynie cmentarz i przegniłe krzyże,
Sowy odpoczywają i dzwonnicy śpiże 
Z cicha brzękną. W słup bije niewidzialny demon,
Lecąc ścieżyną smutną poprzez ciemność niemą.
Czasami zębami skrzydeł głuchej deski dotknie 
I miedź jęknie wśród ciszy smutno i samotnie.

Stara święta ruina
Stoi tu rozmodlona, smutna i pustynna.
W rozbitych oknach gwiżdże wichura z zacięciem.
Jak gdyby czarowała, szepcząc swe zaklęcie.
Ikony, co zapadły w mrok, w osamotnienie,
Zamiast konturów m ają tylko płynne cienie.
Gdzie kapłan był -  tam świerszczyk tylko coś bełkoce,
Gdzie psalm brzmiał -  czerw świdruje ściany dnie i noce.

Ta wiara, co ikonom barwy swe darzyła,
Najczarowniejsze baśnie w serce me włożyła.
[... ]

M. Eminescu Smutek (fragm.) [w:] M. Eminescu, Wybór poezyj i poematów,
Warszawa 1933, 

przeł. Włodzimierz Słobodnik
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WPROWADZENIE



Problematyka cerkwi i monastyrów Północnej Mołdawii, słynących z pi
sanych na ścianach zewnętrznych ikon, jest od przeszło stu lat przedmio
tem badań różnych dyscyplin naukowych. Niniejsza książka jest antropo
logiczną próbą odczytania współczesnych znaczeń, związanych z cerkwiami 
i monastyrami Bukowiny Południowej oraz ich ikonografią ścienną, obec
nych w rumuńskich wyobrażeniach typu ludowego (potocznych).

Punktem wyjścia niniejszych rozważań są rozmaite konteksty funkcjo
nowania malowanych cerkwi i monastyrów Bukowiny we współczesnej 
kulturze rumuńskiej. Wyznaczają je przede wszystkim dwie perspektywy: 
węższa (ludowa), w której świątynie te są miejscem kultu religijnego miesz
kańców bukowińskich wiosek, oraz szersza (narodowa), w której nadane 
zostały im znaczenia, wyrastające z rumuńskiej mitologii polityczno-naro- 
dowej1. Korzenie tej mitologii sięgają XIX wieku, jednakże w ciągu XX 
stulecia przeszła ona liczne przeobrażenia, które odbiły się w symbolice 
malowanych cerkwi Bukowiny. Te dwa porządki -  ludowy oraz narodowy 
-  nie funkcjonują oddzielnie, ale przenikają się i ujawniają w rozmaitych 
tekstach kultury rumuńskiej.

W antropologicznych rozważaniach nad małą i wielką perspektywą zna
czeń, w jakich funkcjonują malowane cerkwie Bukowiny, przyjmuję zało
żenie, iż istnieje fenomen kulturowy, który nazwać można Biblią paupe
rum. Jest ona zbiorem wierzeń religijnych, u źródeł których tkwią rozmaite 
tradycje kulturowe. Z punktu widzenia Kościoła nie ma ona charakteru 
kanonicznego, tzn. występujące w niej wątki i motywy wykraczają poza 
kanoniczną teologię chrześcijańską. Zaznaczyć trzeba jednak wyraźnie, iż 
Biblia ta stanowi rodzaj modelu, powstałego w wyniku uporządkowania

1 Trzeba zaznaczyć, iż te dwa porządki -  ludowy oraz narodowy -  mają znaczenie 
wyłącznie umowne. Nawiązuję w nich do terminologii, zaproponowanej przez Joannę To- 
karską-Bakir (2000), choć mam świadomość konieczności jej kontekstowego używania. 
W zależności od punktu widzenia nazwy te mogą być używane nawet zamiennie. Równie 
dobrze mogłyby pojawić się tutaj terminy sacrum - profanum lub wielka -  mała.
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przez badaczy kultury istniejących na co dzień w rozproszeniu i nierzadko 
nieprzystających do siebie wierzeń typu ludowego.

W badaniach antropologicznych traktuję zarówno samą świątynię, jak 
i ikonę występującą na jej ścianach jako sakralny tekst kultury, który rządzi 
się własnymi regułami (żyje swoim własnym życiem). Świątynia i jej ikono
grafia stanowią przestrzeń pełną znaczeń, nadawanych im w zbiorowej świa
domości. Traktując ją  jako znak religijności typu ludowego, badam zatem 
świat związanych z nią religijnych wyobrażeń i interpretacji, które określam 
terminem Biblia pauperum. Świat ten wyraża się w specyficznym języku, 
którym jest mit, symbol czy obraz. U podstaw takiego podejścia leży przeko
nanie, iż interpretacja sensów związanych z tymi zabytkami możliwa jest na 
różnych poziomach i że nie wyczerpująjej perspektywy przyjęte przez histo
ryków, teologów czy historyków sztuki. Co innego bowiem widzą w świąty
ni i jej ikonach badacze i duchowni, a co innego -  wierzący, choć wiele 
treści przenika się wzajemnie. W kulturze istnieją także mityczne interpreta
cje rzeczywistości, w których utrwalone zostały kategorie i mechanizmy in
terpretacji zjawisk kultury, charakterystyczne dla sakralnego rozumienia 
świata. Jako przedmiot badań naukowych posiadają one równoległe innym, 
choć często zapominane czy spychane na marginesy, sensy i znaczenia. Ba
dając wyobrażenia typu ludowego, związane z cerkwiami i ich ikonami ścien
nymi, posługuję się klasycznąjuż dzisiaj definicją mitu, zaproponowaną przez 
M. Eliadego, w której traktowany jest on jako opowieść o świętej historii, 
dokonywującej się w czasach początku, kiedy powstawała cała nasza rzeczy
wistość (1998a: 11-25). Odwołuję się także do definicji mitu zaproponowa
nej przez L. Kołakowskiego, w której oznacza on rodzaj myślenia, zmierza
jący do nadawania sensu rzeczywistości. U jego podstaw tkwi wiara w celo
wy ład świata i jego ciągłość oraz w trwałość wartości ludzkich (Kołakowski 
1986: 13sn). Ważnym odniesieniem jest także koncepcja Luciana Boi, dla 
którego mit jest konstrukcją wyobrażeniową, posiadającą wymiar głęboko 
symboliczny, używaną do ukazania istoty jakiegoś zjawiska w sposób ściśle 
powiązany z wartościami konkretnej wspólnoty. Ma on charakter silnie ze
spalający i upraszczający, zgodnie z potrzebami i ideałami zbiorowości, któ
ra go tworzy (Boia 2003: 45). W świadomości zorientowanej mitycznie ele
menty wiary i wiedzy współistnieją ze sobą, tworząc specyficzną jedność, 
u podstaw której leżą mechanizmy interpretacji zjawisk kultury, które mimo 
upływu czasu i zmian historycznych wciąż ożywają na nowo.

Ważnym punktem wyjścia antropologicznych rozważań dotyczących 
funkcjonowania cerkwi i ich ikonografii w kulturze rumuńskiej jest do
strzeżenie, iż zabytki te zostały włączone także w rozmaite nurty mitolo
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gii narodowo-politycznej. Kształtująca się wyraźnie od końca XVIII wieku 
idea łacińskości kultury rumuńskiej, a następnie powstała w końcu XIX 
wieku idea jej bizantyjskości, doprowadziły m.in. do stopniowego kodo
wania znaków kultury w terminologii i znaczeniach charakterystycznych 
dla obu tych tradycji. Jednym z jej wyrazów stało się budowanie przez 
Rumunów panteonu bohaterów narodowych. W przypadku cerkwi i mo
nastyrów Bukowiny postacią tą stał się mołdawski hospodar Stefan Wiel
ki (1456-1504), historyczny fundator wielu sakralnych zabytków sztuki, 
pochodzących z czasów późnego średniowiecza. Mityczne dzieje tego 
władcy kształtowane były pod wpływem tych dwóch idei, a nowo po
wstałe wyobrażenia przenoszone były na zabytki sztuki mołdawskiej, 
pochodzące z czasów późnego średniowiecza. Inną ważną postacią, wciąż 
obecną w pamięci historycznej mieszkańców tych ziem, był św. Jan Nowy 
(Suczawski), którego dzieje, budowane m.in. w oparciu o monastyry Bu
kowiny i ich ikony, przez długi czas były modelem wzorcowym dla toż
samości części prawosławia w tym regionie Europy. Kształtująca się mito
logia historycznych korzeni narodu rumuńskiego doprowadziła także do 
przemian w ramach prawosławia na tym obszarze. Swoiste połączenie idei 
polityczno-narodowych z ortodoksją doprowadziło do ukształtowania się 
w kulturze stereotypu prawosławnego narodu rumuńskiego, tak silnie 
rozpowszechnianego zwłaszcza w czasach komunizmu. Taka mitologia 
odzwierciedliła się ponownie w malowanych cerkwiach Północnej Moł
dawii, które wykorzystane zostały jako symbole jedności i średniowiecz
nych korzeni narodu. Doprowadziło to do specyficznej sytuacji, w której 
zarówno samym cerkwiom mołdawskim, jak i ich ikonografii ściennej 
odebrano pierwotne znaczenia religijne i na nowo je zinterpretowano. 
Niektóre treści języka tej mitologii przeniknęły z czasem do ludowej wi
zji świata i -  dostosowane do tradycyjnych wierzeń -  sprzyjały powsta
niu w niej nowych lub modyfikacji już istniejących znaczeń.

Wychodząc z założenia, iż zarówno sama świątynia, jak i program iko
nograficzny malarstwa na jej ścianach zewnętrznych i wewnętrznych roz
maicie funkcjonują w odmiennych dyskursach i kontekstach, poszukuję 
przede wszystkim znaczeń potocznych, istniejących w rumuńskich wyobra
żeniach zbiorowych. W badaniach etnologicznych zwracam się tym samym 
w stronę kultury typu ludowego jako nośnika określonych znaczeń religij
nych, związanych z tymi świątyniami. Umożliwia mi to również ukazanie 
charakterystycznych cech współczesnej religijności typu ludowego w Ru
munii. Pod terminem religijność rozumiem rodzaj uniwersalnego doświad
czenia sakralnego, który obecny jest zarówno w wymiarze jednostkowym, 
jak i w wymiarze oraz przejawach wspólnotowych w kulturze danego na



18 ŚWIĄTYNIE, POSTACIE, IKONY

rodu. Pod terminem współczesna religijność rozumiem tę, której charakte
rystyczne treści oraz wątki i motywy można odczytać obecnie, chociaż ich 
źródła mogą sięgać niekiedy wiele wieków w przeszłość. O współczesnej 
religijności i kręgu jej wyobrażeń nie da się mówić w oderwaniu od prze
szłości oraz bez ukazania, iż zarówno niektóre dawne (XIX-wieczne, a nawet 
wcześniejsze) wątki i motywy, jak i sam mechanizm i aspekty myślenia 
mitycznego utrwaliły się w kulturze i przetrwały do czasów współczesnych.

Mam świadomość, iż wybór materiału analizowanego w tej książce nie 
wyczerpuje całości znaczeń, wiążących się w kulturze potocznej z malowa
nymi cerkwiami Bukowiny. Zagadnienia, które poruszam w pracy, są wybo
rem z całego kręgu rozmaitych znaczeń, które łączą się z tymi zabytkami 
w zbiorowej świadomości rumuńskiej. Ze względów merytorycznych nie
możliwe byłoby zaprezentowanie całości znaczeń krążących w kulturze. Na 
osobne omówienie zasługiwałaby problematyka charakterystycznego dla 
prawosławia zjawiska starczestwa -  mieszkających w malowanych mona
styrach mnichów i mniszek, obdarzonych przez wiernych ogromnym auto
rytetem. Badania terenowe na Bukowinie ukazały mi, jak żywy jest to ele
ment duchowości, odnowiony po upadku komunizmu w monastyrach moł
dawskich, a niekiedy także dały mi możliwość uczestniczenia w rozmowach 
między mnichami a pielgrzymami. Podobnie, ze względu na ogrom materia
łu, nie jest możliwe ukazanie funkcji tych monastyrów i ich ikon w obrzędo
wości dorocznej czy rodzinnej. Problem ten jest zresztą bardzo skompliko
wany i zmienia się wraz z upływem czasu oraz stopniowym zamienianiem 
niektórych malowanych cerkwi w obiekty turystyczne oraz przenoszeniem 
kultu religijnego do innych, nowych świątyń. Moim zamierzeniem nie było 
zresztą ukazanie wszystkich możliwych znaczeń, związanych z malowany
mi cerkwiami, ale zwrócenie uwagi na odmienny dyskurs, który rozwinął się 
wokół zabytków, u źródeł którego tkwią mityczne mechanizmy interpretacji 
zjawisk kultury. W tym sensie praca jest nadal w pewien sposób otwarta, 
umożliwiając badaczom dalsze antropologiczne interpretacje.

MATERIAŁ BADAWCZY

Podstawowy materiał, wykorzystany i zanalizowany w książce, opiera 
się zarówno na klasycznych źródłach etnograficznych zastanych, zebra
nych przez rumuńskich etnografów w XIX i początkach XX wieku, jak i na
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współczesnych opracowaniach, dotyczących szeroko rozumianej kultury 
rumuńskiej. Prace te odnalazłam podczas kwerendy źródłowej prowadzo
nej w bibliotekach Rumunii, Ukrainy, Szwajcarii i Polski. Jako przedmiot 
analizy antropologicznej wykorzystuję publikowane przez rumuńskich et
nografów mity kosmogoniczne, kolędy, legendy i podania ajtiologiczne 
dotyczące powstania monastyrów, źródła i opracowania odnoszące się do 
obrzędowości, historie biblijne i apokryficzne, żywoty świętych, pustelni
ków, starców, mnichów oraz ich ludowe wersje, zmienione w ustnym prze
kazie. Korzystam z publikacji o charakterze popularnym, dotyczących za
gadnienia cerkwi i ikon rumuńskich. W rozdziale IV wykorzystuję najstar
sze materiały etnograficzne, zachowane w zbiorach archiwów i bibliotek 
rumuńskich, dotyczące postaci Stefana Wielkiego, które drukowane były 
następnie w ciągu XX wieku w rozmaitych publikacjach w celu rozpo
wszechnienia kultu mołdawskiego hospodara w społeczeństwie.

Korzystam z opracowań naukowców i teologów rumuńskich, dotyczą
cych różnych aspektów religijności w tym kraju, ukazujących się w począt
kach XX wieku i w okresie międzywojennym m.in. D. Stănescu, M. Beza,
S. Reli, S. Mehedinti-Soreja, N. Crainica. Książkę uzupełniam publikacja
mi dotyczącymi tej tematyki, ukazującymi się sporadycznie zarówno w la
tach reżimu Ceauşescu, jak i współczesnymi, drukowanymi po 1989 roku, 
m.in. A. Papadima, T. Bălana, D. Stăniloae, oraz pracami etnografów 
i antropologów kultury: O. Hedeşan, A. Olteanu, V Filipa, C. Nicolescu. 
Ważnym odniesieniem były dla mnie także znakomite publikacje autorów, 
zaliczanych do modnego w Rumunii po 1989 roku antropologicznego nur
tu badawczego, zwanego imagologie2, a zwłaszcza prac T. Todorovej, D.H. 
Mazilu czy A. Oişteanu. W nurcie badań antropologicznych mieści się tak
że znakomita praca Luciana Boi, która, na podstawie reinterpretacji XIX
i XX-wiecznych źródeł, ukazuje mityczny i ideologiczny wymiar historii 
i religijności rumuńskiej.

W materiałach zastanych dostrzegam wyraźną lukę, rozpoczynającą się 
w latach powojennych i trwającą aż do lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 
Wynika ona ze specyficznej sytuacji politycznej w Rumunii oraz z zakazu 
prowadzenia jakichkolwiek wartościowych badań nad religijnością. Nie 
oznacza to, iż nie pojawiały się w tym czasie interesujące publikacje na
ukowe, jednak informacje w nich zawarte nie zawsze są wyczerpujące. 
W wielu z nich widać zarówno ślady cenzury, jak i dominującej wówczas 
ideologii. Znaczna większość prac etnograficznych skupiała się wtedy

2 Termin ten nie ma jeszcze odpowiednika w języku polskim, ale bliski jest znanym 
u nas badaniom nad zbiorowymi wyobrażeniami, dotyczącymi stereotypów narodowych, 
religijnych czy etnicznych.



20 ŚWIĄTYNIE, POSTACIE, IKONY

na opisach i analizie różnych dziedzin kultury materialnej. Wartościowe 
prace o monastyrach mołdawskich oraz religijności rumuńskiej ukazywały 
się natomiast na łamach czasopism religijnych, wydawanych przez poszcze
gólne metropolie Rumuńskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławne
go, m.in. „Biserica Ortodoxă Română”, „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, 
,,Mitropolia Banatului”, ,,Mitropolia Oltenei”.

Ważne informacje uzyskałam podczas analizy współczesnych materia
łów religijnych, wydanych po 1989 roku -  literatury teologicznej o charak
terze popularnym, przeznaczonej dla wiernych, przybywających do cer
kwi i monastyrów mołdawskich (specjalny rodzaj miniprzewodników, lite
ratura dewocyjna, opracowania historyczne).

W pracy wykorzystuję także czasopisma rumuńskie, dotyczące szeroko 
rozumianej kultury, m.in. „Analele Acedemiei Române”, „Memoriile Secţiei 
Istorice”, „Artă şi Technikă Grafikă”, „Buletinul Comisiunii Monumente
lor Istorice”, „Buletinul Monumentelor Istorice”, „Byzantion”, „Byzanti- 
noslavica”, „Byzantinische Zeitschrift”, „Codrul Cosminului”, „Ortodoxia”, 
„Revista de Etnografie şi Folklor”, „Revue de Etudes Sud-Est Europeen- 
nes”, „Revue Roumaine d’Historie de l’Art”, „Romanoslavica”, „Studii 
i Cercetări de Istoria Artei”, „Studii i Cercetări de Istoria Artei”, seria „Artă 
Plastică”, „Studii şi Materiale de Istoria Medie”, „Viitorul”.

W książce wykorzystuję także źródła etnograficzne wywołane -  mate
riały pochodzące z wielopoziomowych badań terenowych, które prowa
dziłam na Bukowinie od 1999 roku. Badania te były możliwe dzięki uzy
skaniu licznych stypendiów naukowych i grantów badawczych. W 1999 
roku, obok kwerendy źródłowej prowadzonej w bibliotekach Klużu, roz
poczęłam także samodzielne badania terenowe. Mieszkając w domach Bu- 
kowińczyków w wiosce Vatra Moldoviţei oraz biorąc udział (częściowo) 
w życiu monastycznym, prowadziłam obserwacje uczestniczące, dotyczą
ce sposobu oprowadzania po cerkwiach. Szczególną uwagę zwracałam na 
przekazywane turystom i pielgrzymom informacje, dotyczące znaczeń 
związanych z ikonami ściennymi cerkwi. Prowadziłam także liczne roz
mowy, dotyczące zwyczajów życia monastycznego z mniszkami i pielgrzy
mami. W cerkwiach w Vatra Moldoviţei, Suceviţa, Humor i Voroneţ zaję
łam się także opisem programu ikonograficznego wewnętrznych i zewnętrz
nych ścian świątyń. Podczas tego pobytu zbierałam także informacje na 
temat jednego z mołdawskich patronów, Jana Nowego Suczawskiego, bio
rąc udział w obchodach jego święta w Suczawie (23-24 VI).

W 2001 roku przeprowadziłam wraz z pracownikami UJ i PAN oraz 
studentami rumunistyki UJ eksperymentalne etnograficzne badania tere
nowe na Bukowinie. Badaniami objęte zostały świątynie w sześciu wio
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skach, w których zachowały się malowane z zewnątrz prawosławne cer
kwie: Arbore, Humor, Suceviţa, Vatra Moldoviţei, Voroneţ oraz Putna (obec
nie pozbawiona polichromii zewnętrznej). Wytyczną do badań terenowych 
stanowił przygotowany przeze mnie kwestionariusz, składający się z 4 czę
ści3. Przeprowadzonych zostało 65 wywiadów terenowych; badania te, pro
wadzone w języku rumuńskim, wymagały przekroczenia wielu barier ze 
strony uczestników obu stron -  przede wszystkim językowych, religijnych, 
narodowościowych, ale także finansowych. Wyniki tłumaczone były na 
język polski dla potrzeb tej pracy.

Dodatkowo zebrałam materiał ikonograficzny w kolejnych dwunastu 
prawosławnych świątyniach -  Pătrăuţi, Părhauţi, Badeuţi, Volovaţ, Ho- 
rodnic de Jos, Rîşca, Neamţ, Agapia, św. Paraskewa i Trzech Hierarchów 
w Jassach. W latach 2002 i 2004 uzupełniłam materiał ikonograficzny o cer
kwie św. Jerzego w Baia, św. Eliasza w Sf. Ilie koło Suczawy oraz św. 
Mikołaja w Probota. W 2005 roku dotarłam do monastyrów nad rzekami 
Dniestr i Răut (Orhei Vechi i Butuceni, Saharna, Ţipova) oraz monastyru 
Căpriană w Republice Mołdawii. Książkę uzupełniam także materiałem 
ikonograficznym pochodzącym z opracowań rumuńskich oraz źródłami 
rozpowszechnianymi po 1990 roku coraz częściej przez cerkiew na Bu
kownie (pocztówki, kartki, obrazki dewocyjne). Niekiedy, dla ukazania 
mitycznego znaczenia niektórych wątków i motywów, korzystam z mate
riału ikonograficznego występującego na okładkach książek i czasopism.

Źródła wywołane stanowi także 120 ankiet, przeprowadzonych w 2001 
i 2002 roku wśród przypadkowych osób z miasta Jassy oraz z regionu, w róż
nym wieku i różnego wykształcenia, co pozwoliło na potwierdzenie jedno
rodnych wyobrażeń, odnoszących się do malowanych z zewnątrz cerkwi 
Bukowiny.

Powołując się na materiał uzyskany podczas wywiadów i ankiet, 
podaję w przypisach źródło informacji (BT -  badania terenowe; A -  ankie
ty), nazwę miejscowości, w której uzyskano informację; imię i nazwisko 
informatora, a w przypadku ich braku -  NN; wiek, wykształcenie, rodzaj 
zajęcia oraz narodowość i wyznanie informatora.

Analiza programu ikonograficznego, zawarta w rozdziale pierwszym, 
pochodzi ze źródeł historyków sztuki, zarówno klasycznych, związanych 
zwłaszcza ze środowiskiem wiedeńskim i bukowińskim (E. Kozak, Wł. Pod- 
lacha, O. Luţia), jak i dostępnych mi opisów, dokonanych w ciągu XX wie
ku przez wybitnych rumuńskich historyków sztuki (m.in. G. Balş, V. Brătu- 
lescu, P. Comarnescu, I. Craciunaş-Suceveanul, V. Drăguţ, V. Grecu, P. Hen

3 Szerzej na ten temat zob. Kocój 2003.
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ry, O. Luţia, G. Nandriş, C. Nicolescu, I.D. Ştefănescu, O. Taflari, I. Solcanu,
O. Taflari, S. Ulea, V. Vătăşianu, T. Voinescu). Pomocne okazały się także 
wszystkie wydania Hermenei mnicha Dionizjusza z Furny oraz inne wersje 
hermenei, zachowane w zbiorach Rumuńskiej Akademii Nauk. W opisach 
oparłam się na modelu malowideł ściennych w cerkwiach i monastyrach pra
wosławnych, opracowanym przez rumuńskiego teologa Ene Branişte (1974) 
oraz -  częściowo -  przez prof. A. Różycką Bryzek (1994: 51-67). W aneksie 
uwzględniłam także najnowsze badania nad ikonografią cerkwi bukowiń
skich oraz postulowane przez badaczy zmiany terminologii w nazewnictwie 
ikon, mając świadomość, iż nazwy te mogą być różne w zależności od mo
delu teologii (Dumitrescu 2001). Pomocą w rozpoznaniu niektórych scen 
służyfy mi także mniszki z bukowińskich monastyrów. Ze względu na ogromne 
zniszczenia malowideł i związaną z tym trudność całościowego rozpoznania 
programu ikonograficznego, opis ten wymaga ciągłych uzupełnień, możli
wych dzięki powolnym restauracjom malowideł.

METODA

Punktem wyjścia rozważań jest znana we współczesnej etnologii ba
dawcza postawa zadziwienia nad światem. Etnograficzny surrealizm -  po
stawa, która stosuje optykę jednoczesnego bycia w kulturze i naukowego 
nad nią namysłu, umożliwia poszukiwanie i podawanie w wątpliwość tego, 
co we własnej i obcej kulturze jest na pozór bliskie i oczywiste. Owa do
strzeżona przez badacza obcość zjawisk i utartych sądów tkwiących w kul
turze zmusza do ich opisywania, odkrywania umownych znaczeń i próby 
zrozumienia.

Od początku zainteresowania Rumunią kategoria obcości kulturowej i re
ligijnej stanowiła dla mnie ważny element identyfikacji i pojawiała się w roz
maitych kontekstach. Rumunia, traktowana jako swoista terra incognita 
w kulturze europejskiej, w zadziwiający sposób obrosła w szereg nega
tywnych stereotypów. We współczesnej Polsce obcość Rumunii i jej kultu
ry do niedawna była wyjątkowo mocno podkreślana -  badania społeczeń
stwa polskiego mówiły wręcz o niechęci Polaków do Rumunów, a wśród 
osób, których nie posadziłoby się za własnym stołem, wymieniani byli naj
częściej... Rumuni.

Stereotypowe podejście do tego regionu Europy uwidacznia się także 
w szeregu klisz, poprzez które odbiera się w wyobrażeniach potocznych tę
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kulturę. Ziemia położona na ścieżce wszystkich diabłów; kraj Cyganów; 
kraj, w którym doszło do zanegowania śmierci i mógł narodzić się Draku- 
la; jeden z najbardziej dzikich i najmniej znanych regionów Europy; miej
sce, gdzie zgromadziły się wszystkie przesądy świata -  oto zaledwie kilka 
z obiegowych i najbardziej poetyckich sądów funkcjonujących na temat 
Rumunii, ukazujących jej mityczny wymiar w kulturze masowej Zachodu 
(Kligman 1998: 9). Owa zgodność panująca w potocznej kulturze co do 
kultury rumuńskiej oraz jej tak koherentnie negatywny obraz stanowią jed
nak fakty, które zwracają uwagę etnologa (szczególnie dają mu do myśle
nia). Dostrzeżenie negatywnego obrazu kultury rumuńskiej we współczes
nej potocznej kulturze skłoniło do przyjrzenia się zjawisku, a przede wszyst
kim do poznania tej kultury. Podróż w obcą kulturę -  zarówno w sensie 
przestrzennym, jak i metodologicznym -  stała się rodzajem intelektualnej 
wyprawy, podążającej śladem mitu, który tkwił w mojej własnej kulturze. 
Podróż zrodziła fascynację; w pozornie odległej i obcej przestrzeni do
strzegłam nie tylko wiele -  co jest naturalne -  sprzecznych z obiegowymi 
sądami wartościowych zjawisk, lecz także liczne podobieństwa do własnej 
kultury. Wybór cerkwi i monastyrów prawosławnych oraz ich ikonografii 
jako przedmiotu analizy antropologicznej wynikał nie tylko z indywidual
nych zainteresowań prawosławiem czy fenomenu samej polichromii, ale 
i ich mitycznego wymiaru dla narodu rumuńskiego4.

We współczesnej etnologii traktuje się badanie obcej kultury jako swo
istego rodzaju podróż. Antropolog porzuca własną kulturę, porzuca oczy
wistość dnia codziennego i wyrusza na spotkanie innego, nie tylko w sen
sie przestrzeni, ale i świadomości, którą się posługuje (Burszta 1996: 7-10; 
Clifford 2000; Geertz 2000; Harstrup 1998: 20-28). Opowiadając się za 
wartościami, tkwiącymi w obcej kulturze, badacz zaprzeczyć musi niekie
dy schematom własnej kultury potocznej. Jest to więc rodzaj podwójnego 
wyobcowania -  wobec utartych norm własnej kultury i wobec kultury ob- 
cej-badanej. Postawa wędrowca, włóczęgi czy nomady po własnej i obcej 
kulturze polega na odkrywaniu w pozornie błahych i oczywistych zdarze
niach kulturowych ukrytych znaczeń i symboli, zakorzenionych głęboko

4 Dostrzegam tu pewne analogie z symbolem, jakim dla Polaków jest Jasna Góra i znaj
dujący się tam obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, choć z malowanych cerkwi i mona
styrów mołdawskich nie udało się dotychczas stworzyć tak silnego symbolu narodowego. 
Rumuni, ze względu na specyfikę historii i stosunkowo niedawne (II połowa XIX wieku) 
zjednoczenie ziem, nie znaleźli dotychczas swojego narodowego symbolu w żadnej z ist
niejących świątyń. Interesujący wywiad na ten temat ukazał się w jednym z numerów cza
sopisma pt. ,,22” wydawanego w Bukareszcie, w którym rumuński historyk sztuki Anca 
Vasilui, pracująca od kilku lat na emigracji, zabiera głos m.in. na temat potrzeby istnienia 
symbolu narodowego, jakim jest Katedra Narodu (2002: 6-8).
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w kulturze. Uwikłanie we własną kulturę i związane z tym liczne wątpli
wości badawcze, wynikające z przekonania, iż ,,nie wszystko jest oczywi
ste”, jak chciałaby tego świadomość potoczna, muszą zostać przełamane, 
aby można było nawiązać kontakt oraz częściowo poznać i zrozumieć inną 
kulturę. Taka postawa wymaga także postulowanej w etnologii jednoczesnej 
perspektywy badań prowadzonych ,,od wewnątrz” i ,,od zewnątrz”. Od 
wrażliwości antropologa, jego prób wniknięcia w świat wyobrażeń twór
ców kultury potocznej oraz od jednoczesnej znajomości tekstów nauko
wych zależy odczytanie i zrozumienie obcej kultury. Kiedy w 1994 roku po 
raz pierwszy ujrzałam malowane cerkwie i monastyry na Bukowinie, obok 
fascynacji pojawił się we mnie inny typ wszechogarniającego odczucia 
-  obcość i niezrozumienie. Kim są owe postacie, przedstawione przeszło pięć 
wieków temu na ścianach świątyń, jakie znaczenie mają ich gesty, stroje czy 
atrybuty, co oznacza skomplikowany program ikonograficzny? Studiowa
nie ikonografii od strony historii sztuki i teologii pozwoliło mi odczytać 
sceny i kompozycje malowideł ściennych cerkwi Bukowiny, ich znaczenie 
religijne oraz pozwoliło na poznanie najważniejszych hipotez naukowych, 
dotyczących tego fenomenu. Jednak perspektywa antropologiczna naka
zywała podejrzliwość wobec wszelkiej zgodności, wobec oczywistości. 
Równolegle ze studiami przedmiotu rodziła się we mnie zasadnicza wątpli
wość badawcza: co rozumie z malowideł ściennych człowiek z ludu, czło
wiek, któremu obce jest uniwersyteckie wykształcenie, który porusza się 
raczej w świecie przekazów ustnych (słowa mówionego) i tradycji niż pi
sma i nauki. Jaka jest jego opowieść o świątyniach i ich ikonografii? Droga, 
którą przebyłam, usiłując zrozumieć fenomen cerkwi i monastyrów, pro
wadziła na opak -  od tekstów teologów, historyków i historyków sztuki do 
odbioru świątyń i ich malowideł w kulturze potocznej. To doświadczenie 
pozwoliło mi zrozumieć jak te dwie perspektywy różnią się między sobą, 
ale równocześnie jak ich sensy mieszają się, jak tworzy się swoista harmo
nia tekstów ludowych i naukowych. Rozmowy z Rumunami -  mieszkań
cami bukowińskich wiosek czy mnichami, a także rodzaj przeczytanej lek
tury sprawiły, iż zaczęłam widzieć owe malowane świątynie w innym świetle 
i starałam się zrozumieć je poprzez świadomość, której odniesieniem jest 
mit, nie rezygnując jednocześnie z naukowego namysłu nad nimi. Powsta
ła w ten sposób praca nie stanowi polemiki z dotychczas prowadzonymi 
badaniami, ale raczej ukazuje, iż wkulturze istnieją również inne znacze
nia, związane ze świątynią i jej obrazami. Znaczenia te nie stanowią prze
ciwieństw, ale dopełniają się, ukazując tym samym wielowarstwowość ba
danego zjawiska. W trakcie mojej podróży w obcą kulturę zrozumiałam, 
iż niektóre sceny ikonografii mają swoje dalsze opowieści, które istnieją 
jedynie w zbiorowych wyobrażeniach i obrzędach. Dotarcie do nich nie
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byłoby możliwe, gdybym nie zdecydowała się przejść na stronę obcego i wy
słuchać jego opowieści. Naukowy namysł, ze względu na brak wypracowa
nego aparatu językowego, nie zawsze pozwala jednak opisać do końca to, co 
zobaczyłam po drugiej stronie drzwi. Badanie świata zbiorowych wyobra
żeń zatrzymuje się bowiem na konkretnym, głębokim doświadczeniu ducho
wości człowieka, którego dzieje poznaje badacz w trakcie rozmowy.

Jednocześnie mam świadomość, iż prezentowana praca ma w części 
charakter modelowy -  jest zbiorem sensów, które krążą w kulturze, a któ
rym starałam się nadać charakter logiczny i uporządkowany. Chcąc odpo
wiedzieć na pytanie jakie treści tkwią w religijności typu ludowego oraz 
uwidaczniają się podczas antropologicznego badania malowanych cerkwi 
i monastyrów Bukowiny, czym jest monastyr i jego malarstwo w zbioro
wych wyobrażeniach, w bezpośrednim doświadczeniu i fenomenologicz
nym sensie, jakie posiada znaczenia i w jakich kontekstach funkcjonuje, 
odkryłam określone prawidłowości i nadałam im pewną jakość. Jednakże 
przyjęcie postawy etnologa, podejrzliwego wobec rzeczywistości kulturo
wej oraz badającego obcą kulturę, ma swoje dalsze metodologiczne konse
kwencje -  nasuwa wątpliwości co do zgodności stworzonego w pracy 
modelu ze światem zbiorowych wyobrażeń. Nieustannie zadaję sobie py
tanie, czy odkryte i opisane przeze mnie sensy, dotyczące bukowińskich 
świątyń, nie są światem sztucznym? Zbierając rozproszone w rozmaitych 
tekstach kultury wierzenia i znaczenia, stworzyłam nadrzędną całość, mo
del, który nie może być przez uczestników tej kultury zweryfikowany. Nie 
tylko bowiem będzie on ulegał zmianom w czasie, lecz także sam rodzaj 
badanej kultury skazuje na brak odpowiedzi -  kultura ta ma przecież cha
rakter nierefleksyjny, a wszelkie zadawane z zewnątrz pytania pobudzają 
jej twórców do wtórnych racjonalizacji:

Kategorie kultury uchwytne są jednak nie w bezpośrednich, eksplicytnych 
sformułowaniach, lecz na poziomie „oczywistości”, tj. wiedzy, której się nie 
uzasadnia i co więcej nie podlega ona procedurom autorefleksji ze strony 
tych, którzy działają (postrzegają świat) wedle tych właśnie kategorii (Ko
walski 2000: 11).

Stosując więc kategorie metod semiotycznych i hermeneutyczno-feno- 
menologicznych, które pozwalają na jednoczesne badanie kultury od we
wnątrz i z zewnątrz, staram się opisać badany przeze mnie świat zbioro
wych znaczeń istniejący wokół malowanych świątyń na Bukowinie. Prze
strzeń ta jako miejsce hierofaniczne (używając terminu Eliadowskiego) 
sprawia, iż pod jej wpływem całe otoczenie ulega przekształceniu, „staje 
się nabrzmiałe mitami”. Świątynia nie istnieje jedynie jako zjawisko samo 
w sobie, ale jako rodzaj mitycznej rzeczywistości i przestrzeni wokół niej
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stworzonej. Zrozumienie tej rzeczywistości wymaga wsłuchania się nie tylko 
w opowieści, legendy, wierzenia z nią związane, ale i w obrzędy, które są 
tu odprawiane, gesty, które się tu przywołuje, postacie, które w jakiś zadzi
wiający sposób nie odeszły, ale przebywają wciąż w pamięci. Wyprawa do 
takich zabytków w Rumunii jest jednak zawsze wyprawą konkretnego an
tropologa i jego sposób odczytania obcego świata został w tej książce naj
silniej przedstawiony. Po takiej podróży żadna kultura -  własna ani cudza 
-  nie jest już tak bardzo obca, ale i nie jest (jeszcze?) całkowicie swoja...





MALOWANE CERKWIE I MONASTYRY  
POŁUDNIOWEJ BUKOWINY  

JAKO PRZEDMIOT ANALIZY NAUKOWEJ. 
PRZEGLĄD POSTAW W OBEC ZJAWISKA

I



Malowane cerkwie i monastyry z terenów dzisiejszej Południowej Bu
kowiny zaliczane są do najważniejszych zabytków sztuki Mołdawii. Fakt 
występowania zwartego architektonicznie, stylistycznie i ikonograficznie 
kompleksu zabytków sztuki Kościoła wschodniego z XV-XVII wieku spo
wodował zaklasyfikowanie go przez badaczy tematu w wieku XX jako od
rębnego zjawiska w kulturze rumuńskiej. W okresie międzywojennym pod 
wpływem historiografii rumuńskiej, w której dominującą ideą stała się tzw. 
Wielka Rumunia, zarówno cerkwie i monastyry, jak ich ikonografia, stop
niowo były odrywane od swojego pierwotnego, religijnego kontekstu i włą
czone zostały w mitologię narodową. Dwa wielkie mity kultury rumuńskiej 
-  łacińskiego początku oraz bizantyjskiego dziedzictwa -  wywierały stop
niowo wpływ na ukształtowanie się znaczeń, związanych z tymi zabytka
mi. W okresie międzywojennym ukształtowała się także odrębna nazwa 
tego zjawiska sztuki, które odtąd zaczęto określać w nauce rumuńskiej ter
minem cerkwie i monastyry z Północnej Mołdawii (biserici şi mănăstiri din 
Nordul Moldovei). Nazwą tą obejmowano także świątynie, leżące obecnie 
na terenach utraconych w przeszłości na rzecz Rosji, a następnie krajów 
b. Związku Radzieckiego: św. Mikołaja w Lużanach1 (obecnie Ukraina) 
oraz ufundowane najprawdopodobniej w XV wieku monastyry w Vărzăreşti 
i Căpriana (obecnie Republika Mołdawska), które -  wykazują podobień
stwo architektoniczne, stylistyczne i ikonograficzne do prawosławnych 
świątyń tego okresu z terenów Księstwa Mołdawskiego2.

Mitologizacja świątyń mołdawskich zaznaczyła się nadzwyczaj silnie 
także w czasach komunistycznego reżimu Ceauşescu, kiedy to niektóre iko

1 W literaturze przedmiotu używa się także często nazwy rumuńskiej tej cerkwi i zara
zem miejscowości -  Lujeni, a niekiedy także polskiej -  Łużany.

2 Monastyry, położone obecnie na terenach Republiki Mołdawskiej, pochodzące naj
prawdopodobniej z fundacji władców mołdawskich -  Aleksandra Dobrego (1420, Vărzăreşti) 
i Stefana Wielkiego (1480 lub 1545, Căpriana). Na temat początków obu monastyrów ist
nieje jednak wiele nierozstrzygniętych wątpliwości badawczych. Zob. m.in. prace Ilviţchi 
(1999: 16sn), Eşanu (2003).
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ny ścienne cerkwi bukowińskich, odarte z ich głębokiego znaczenia teolo
gicznego, podporządkowane zostały nowym, politycznym, a nierzadko na
cjonalistycznym treściom. Większość cerkwi i monastyrów Bukowiny zostało 
w tym czasie zamkniętych, a te, które funkcjonowały, stały się wizytówką 
nacjonalistycznego rządu rumuńskiego oraz kolaborującego z nim prawo
sławia. Warto nadmienić, iż narodowa historiografia tego czasu wywarła 
wpływ nie tylko na ikony dwuznaczne, odnoszące się do wielkich wydarzeń 
z historii całego świata chrześcijańskiego -  m.in. Oblężenia Konstantyno
pola (626 r.), żywotu i męczeństwa św. Jana Nowego czy wyobrażeń naro
dów potępionych w Sądzie Ostatecznym -  ale i do przedstawień wyłącznie 
teologicznych, jak np. Wielkie Święto Niebiańskie, Drzewo Jessego czy Sąd 
Ostateczny (Ulea 1963; Ulea 1972). Język politycznej indoktrynacji z cza
sów komunistycznych wrósł tak silnie w zbiorowe wyobrażenia związane 
z tymi zabytkami i ich ikonografią, iż niepodobna było do niedawna do
trzeć do ich pierwotnych, religijnych źródeł. Pierwsza praca dotycząca tych 
świątyń, w której zastosowano hermeneutyczne zasady odczytywania ikon, 
analogiczne do analiz treści Biblii, poszukująca znaczeń na wielu pozio
mach -  literalnym, alegorycznym, moralnym i anagogicznym -  ukazała się 
w Rumunii dopiero w 2001 roku (Dumitrescu 2001). Świadczy to, że ru
muńskie XX-wieczne badania i interpretacje mniejszy nacisk kładły na treści 
religijne, a większy -  na polityczno-narodowe. Analiza porównawcza pi
śmiennictwa ukazuje także, iż w zależności od okresu historycznego, a na
wet doraźnych potrzeb politycznych, zmieniały się wyobrażenia i sposoby 
interpretacji znaczeń świątyń mołdawskich i ich malowideł ściennych. 
Zmieniające się wyobrażenia i interpretacje są dla badaczy kultury przede 
wszystkim dowodem na różnorodność etapów czy okresów historii i kultu
ry rumuńskiej. Elementy języków, pochodzące zróżnych dyskursów: hi
storii, teologii, historii sztuki, ideologii czy ludowości, dowodzą, iż na prze
strzeni wieków wielobarwna i różnorodna kultura rumuńska podlegała róż
norodnym przemianom i wyrażała to poprzez powstające w niej teksty. 
Mimo iż języki dyskursów toczących się wokół malowanych świątyń Bu
kowiny, tkwiące w określonych kulturowych kontekstach, utraciły swoje 
pierwotne zaplecze, istnieją nadal we współczesnej kulturze rumuńskiej, 
składając się na mityczny wymiar całego zjawiska.

Specyfiką rumuńskich malowanych świątyń jest usytuowanie na tzw. 
pograniczu dyscyplin wiedzy (pograniczu nauk). Fakt ten powoduje, iż przed
miot badań może być ujmowany z różnych perspektyw badawczych. W za
leżności od przyjętej perspektywy naukowej oraz przedmiotu badań szcze
gółowych można wyróżnić kilka problemów badawczych, dotyczących cer
kwi i monastyrów bukowińskich oraz ich ikonografii ściennej.
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1. POWSTANIE MONASTYCYZMU NA TERENIE 
MOŁDAWII W XIV-XV W.

W rumuńskich hipotezach dotyczących kontekstu kulturowego, w ja- 
kim doszło do powstania malowanych cerkwi i monastyrów na terenie Księ
stwa Mołdawskiego, wyraźnie uwidaczniają się dwa odrębne nurty, wyni
kające z przyjęcia dwóch różnych perspektyw badawczych, dotyczących 
początków monastycyzmu (a właściwie chrześcijaństwa) w kulturze rumuń
skiej: hezychastyczny oraz geto-dacki. Pod wpływem XIX-wiecznych idei 
politycznych część badaczy rumuńskich, pragnąc udowodnić późnośrednio
wieczne korzenie narodu rumuńskiego wskazywała, iż -  poza mitem zało
życielskim Księstwa Mołdawskiego przez Dragoşa-Bogdana3 -  jednym z do
wodów istnienia tego narodu jest kształtujące się od XIII i XIV wieku ży
cie monastyczne oraz sztuka prawosławna (Crăciunaş 1971: 635 ns; Ioantă 
1992). Badacze ci wiążą początki monastycyzmu i powstanie pierwszych 
miejsc kultu religijnego na terenie Mołdawii z bizantyjskim ruchem mona
stycznym zwanym hezychazmem, który w XIII i XIV wieku powrócił do 
religijnej tradycji Kościoła wschodniego, stając się od 1351 roku jego ofi
cjalną teologią4. Impulsem do powstania monastycyzmu mołdawskiego 
miały być kontakty mnichów z Wołoszczyzny i Mołdawii na przestrzeni 
XIV-XV wieku z najważniejszymi ośrodkami tradycji hezychazmu Grze
gorza Synaity (1255-1346) i Grzegorza Palamasa (1296-1359) -  Parorią, 
Ochrydą oraz Kilifarewem k. Trnowa. Wielu badaczy uznaje, iż we wspól
notach skupionych wokół tych postaci ważną rolę odgrywali mnisi z pół
nocnego brzegu Dunaju, których narodowość -  niesłusznie -  określana jest 
często słowem „Rumuni” (Ioantă 1992: 25-43). Wielki wpływ na kształt 
ówczesnego życia monastycznego w Mołdawii miała także według badaczy

3 Szerzej na temat początków państwowości mołdawskiej zob. Czamańska (1996: 21-50).
4 Termin hezychazm funkcjonuje we współczesnej kulturze w różnych kontekstach i jest 

używany zarówno wnawiązaniu do tradycji pustelniczej i eremickiej, znanej wKościele 
chrześcijańskim od pierwszych wieków chrześcijaństwa, w której oznaczał określony stan 
umysłu (dosłownie spokój, ciszę, skupienie), jak i specyficzne praktyki fizyczne ułatwiające 
zjednoczenie z Bogiem czy ruch monastyczny w Kościele bizantyjskim w XIII i XIV wie
ku, związany z osobą Grzegorza Palamasa i Grzegorza Synaity, który swym wpływem ob
jął tereny kultury bizantyjsko-słowiańskiej (Kłoczowski 1997: 87-89; Leloup 1996). W Ru
munii, od upadku reżimu Ceauşescu, obserwuje się w Kościele prawosławnym wzmożone 
zainteresowanie ruchem hezychazmu; coraz częściej mówi się wręcz o powrocie do trady
cji hezychastycznej XIV wieku w monastycyzmie rumuńskim oraz o szczególnym kulcie 
postaci związanych z tym ruchem (np. Paisjusz Wieliczkowski), zob. np. Daniel (1997: 5-16); 
Cândea (1997: 17-38); Bălan (1982); Ioantă (1992); Zamfirescu (1996: 9-34); Zaharia 
(1996: 36-115); Paisie de la Neamţ (1998).
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rumuńskich Góra Athos -  ostoja prawosławia i hezychastycznej duchowości 
po zajęciu Bałkanów przez Turków Osmańskich5. Dla tej orientacji badań 
ważną postacią jest św. Nikodem, mnich pochodzący z Prilepu w Macedo
nii, który mógł kształcić się w serbskim monastyrze Chilandar na Górze 
Athos, skąd w II połowie XIV wieku udał się najprawdopodobniej na Wo
łoszczyznę i tam założył pierwsze wspólnoty monastyczne na prawach au
tonomii (autodespotia) w Vodiţa i Tismana (Czamańska 1997: 144
-145). Z kręgu jego bezpośrednich uczniów wywodzi się także mnichów, 
którzy po śmierci mistrza opuścili Wołoszczyznę i przybyli na tereny Moł
dawii (także Siedmiogrodu), zakładając tam pierwsze znane ośrodki hezy- 
chazmu w Neamţ, a następnie w Poiana Şiretului, Moldoviţa, Bistriţa, 
Vîrşevăţ czy Bogotin (Păcurariu 2000: 90-91;Vornicescu 1990: 84-99, Ioantă 
1992: 44-49)6.

Pomimo niewątpliwych związków monastycyzmu mołdawskiego z he- 
zychazmem w XIII i XIV wieku, podobnie jak innych regionów kręgu bi- 
zantyjsko-słowiańskiego tego czasu, przekonanie to ma jednak charakter 
w znacznej mierze hipotetyczny. Z powodu braku wystarczających źródeł 
trudno jest udowodnić rzeczywiste związki wspólnot monastycznych z he- 
zychazmem już w początkowym okresie kształtowania się monastycyzmu 
mołdawskiego7. Według źródeł historycznych zachowanych w archiwach 
rumuńskich takie związki da się częściowo potwierdzić w przypadku mo
nastycyzmu wołoskiego; jednak, jak twierdzi I. Czamańska, jego początki 
na ziemiach mołdawskich są trudniejsze do ustalenia niż w przypadku 
Wołoszczyzny (Czamańska 1997: 145)8. Najprawdopodobniej, z racji wspól
nej organizacji cerkiewnej z Rusią Halicką, mogły istnieć na tych terenach 
wspólnoty monastyczne pod wpływami ruskimi, z których hezychazm pro
mieniował już wtedy do Mołdawii9.

5 O kontaktach Rumunów ze Świętą Górą Athos oraz jej znaczeniu dla rozwoju mona
stycznej kultury i duchowości na terenach wołoskich i mołdawskich zob. m.in. Beza (1933; 
2002ab); Bodogae (1941, 1941); Ioantă (1992: 34-43); Iorga (1913-1914ab); Iorga (2002); 
Năsturel (1948); Năsturel (1958); Năsturel (1960); Năsturel (1986); Năsturel (2002); Teo- 
dorescu (1974); Turdeanu (1940: 60-109); Turdeanu (1947).

6 O postaci św. Nikodema w Tismana i jego wpływie na monastycyzm rumuński zob. 
m.in. Balotă (1970); Bălan (1996: 143-149); Drăgulin Gh. (1976: 963sn); Ioantă (1992: 
44-49); Lăzărescu (1965); Vornicescu (1990: 87, 90).

7 Niewątpliwie istnieją silne związki monastycyzmu mołdawskiego z hezychazmem 
oraz z Górą Athos, ale w świetle dostępnych źródeł historycznych są one późniejsze i po
chodzą z drugiej połowy XV wieku.

8 Na temat początków monastycyzmu wołoskiego zob. m.in. Iorga (1928a: 28-59); 
Iorgulescu (1983: 253-263); Păcurariu (2000: 62-74).

9 O religijnych związkach Mołdawii z Rusią Halicką w czasach późnego średniowie
cza zob. m.in. Czamańska (1997: 145-146); Iorga (1928: 59-61); Naumow (1996: 65
-66); Teodorescu (1974: 213).
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Najstarsze informacje o miejscach kultu religijnego, pochodzące głów
nie z badań archeologicznych, dotyczą przełomu XIV i XV wieku i mówią
0 istnieniu na tych terenach drewnianych cerkwi. Niestety, najczęściej śla
dy monastycznych wspólnot znane są jedynie z nazw miejscowości, w któ
rych istniały, np. Dumbravă (1407), Bohiotinul (1411), Tazlău (1427), 
Cîrligătura (1434), Horodnic (1439) lub z imienia przełożonego, który sku
piał wokół siebie wspólnotę mnichów, np. Chilia Manasie (1436), mona
styr popa Drăghie (1444), monastyr Ciunca Stan (1445) ) (Grigoraş 1947: 
114-130). Źródła te nie mogą jednak potwierdzić bezpośredniej inspiracji
1 związków tych świątyń z hezychazmem.

Ioantă wskazuje, iż o związkach Mołdawii z hezychazmem wołoskim, 
a także athoskim, świadczą postaci mnichów, którzy zaliczani byli do 
uczniów św. Nikodema. Autor wymienia wśród nich Pimena, Sofrona 
(Sofroniusza) i Siluana, którzy po otrzymaniu formacji duchowej we 
wspólnocie św. Nikodema na Górze Athos, mieli się udać do Mołdawii 
i żyć w hezychastycznej wspólnocie w założonym w początkach XIV 
wieku drewnianym skicie wNeamţ (Ioantă 1992: 60, 142-143). Jednak 
N. Iorga wskazywał, iż nie istnieją źródła, potwierdzające autentyczność 
tych postaci, ajedynie legenda (Iorga 1928: 64), której nie należy trakto
wać jako rzeczywistego dokumentu epoki. Niektórzy współcześni badacze 
rumuńscy potwierdzają istnienie wspólnot hezychastycznych w XIV wieku 
m.in. w górach w rejonach Neamţ, Bisericani, Agapia, Putna, Voroneţ, 
Moldoviţei, Suceviţa, Dragomirna (św. św. Enocha, Eliasa i Jana Teolo
ga), Slatina (Ioantă 1992: 60-68).

Jednak najważniejszym źródłem, mającym potwierdzić związki tych 
wspólnot z hezychazmem, jest dla tych badaczy tradycja lokalna (ludo
wa). Wynika to z XIX-wiecznych idei historiografii i rumuńskiego prądu 
romantycznego, które uznawały, iż najważniejszym źródłem historycz
nym dla Rumunów jest kultura ludowa10. Prowadzi to do swoistych para
doksów -  w tradycji ludowej szuka się źródeł, mających potwierdzić fak
ty historyczne. Jak wiadomo, tradycja lokalna należy do innego gatunku 
wypowiedzi i opiera się na specyficznym rodzaju świadomości, w której 
odnalezienie rzeczywistych faktów historycznych jest często niemożli
we. Tradycja, jako postawa wobec przeszłości opierająca się na mechani
zmie mitologizacji, petryfikacji oraz kategorii czasu „dawniej”, nieuchron
nie przenosi się na grunt badań i nadaje elementom z przeszłości określoną

10 Korzenie takiej mitologii wywodzą się z prac Neculce, Bălcescu, Kogălniceanu, a na
stępnie Haşdeu, którzy twierdzili, iż ludowa tradycja ustna jest równoważna z innymi źró
dłami, służącymi poznaniu historii rumuńskiej. Na ten temat zob. także Ursu (1957: 63
-95); Vornicescu (1966: 566-573); Boia (2000: passim).
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wartość. Jej rezultatem jest widzenie historii jako określonej całości 
-  tam, gdzie chronologia i fakty historyczne są nieciągłe, niespójne i nie
pełne, wiedzę o otaczającym świecie zastępuje się mitem. Tomicki (1981: 
29-47; 1981: 353-367), a za nim Robotycki (1986: 72-78) czy Łysiak 
(1992: 117-166) wskazywali na fakt, iż w kulturach typu ludowego do
chodzi często do mitologizacji przeszłości, przejawiającej się w folklo
rze -  przekształca się minioną rzeczywistość i fakty historyczne tak, aby 
powstała spójna myśl, pozwalająca wypełnić luki w ciągłości dziejów i te
raźniejszości. Badacze ci podkreślają odmienność dyskursu historyczne
go i tradycji, co nie oznacza oczywiście, iż nie wchodzą one we wzajem
ne relacje11. W pamięci ludu zachowują się wydarzenia z przeszłości (także 
zmodyfikowane), które przy braku mechanicznych środków utrwalania 
sięgają wyłącznie do okresu, obejmowanego pamięcią przez najstarszych 
członków grupy. Mogą przetrwać w niej informacje z dawnej przeszło
ści, lecz zazwyczaj występują one w formie zniekształconej i dostosowa
nej do własnych wyobrażeń. Ludowa wiedza o przeszłości, pozbawiona 
najczęściej chronologii, staje się w ten  sposób wizją, wktórej mieszają 
się pochodzące z różnych okresów wydarzenia rzeczywiste, legendarne, 
mitologiczne. Mimo iż tradycja jest rodzajem logicznej wiedzy historycz
nej, która penetruje nieraz obszary bardzo odległe w czasie, to jednak 
w liniowym dyskursie historycznym nie może ona służyć jako źródło do 
niepodważalnej rekonstrukcji przeszłości. Współczesna potoczna wizja 
rumuńskich dziejów, w tym także początków mołdawskiej kultury mona
stycznej, obrazuje tym samym przemieszanie i ścisły związek tych dwóch 
odmiennych dyskursów -  historii i tradycji, umożliwiając interpretację 
faktów historycznych w imię określonych wartości.

Podobne przemieszanie wypowiedzi oraz tendencje do mitologizacji 
faktów historycznych i kulturowego dziedzictwa pojawiają się także w dru
giej hipotezie, dotyczącej genezy monastycyzmu mołdawskiego. Należy 
pamiętać, iż tradycja religijna ziem rumuńskich uległa w XIX i XX wieku 
wpływom ideologii narodowo-politycznej, w obrębie której nastąpiło za
kodowanie wielu znaków kultury rumuńskiej w terminologii i znaczeniach 
charakterystycznych dla dwóch wielkich idei -  rzymskiego i bizantyjskie
go mitu początku. Spór o kulturowe dziedzictwo obu tych tradycji odbił się 
na naukowych tezach, dotyczących religijności Rumunów. Wynikiem mi
tologii jest powszechna wśród badaczy teza o chrześcijaństwie Rumunów 
sięgającym czasów rzymskich, opierająca się na dwóch przyjmowanych 
w społeczeństwie na wiarę aksjomatach -  naród rumuński narodził się chrze

11 Na temat tradycji jako przedmiotu badań naukowych zob. także Piątkowski (1994: 
117-131) oraz Robotycki, Węglarz (1983: 3-8).
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ścijański12 oraz Rumuni są zpochodzenia Geto-Dakami (Boia 2003: 111
-146). Teza o łacińskich i dackich korzeniach narodu, przechodząca liczne 
przeobrażenia, ostatecznie doprowadziła do utrwalenia się przekonania, iż 
religijność Rumunów sięga czasów dackich (tzw. odwieczność chrześci
jaństwa na terenach rumuńskich). Jedną z cech charakterystycznych tej re
ligijności był silny kult boga Zaalmoxisa (potwierdzony przez Herodota!), 
który wykazywać miał wiele cech wspólnych z z duchowością chrześci
jańską, co miało ułatwić Rumunom przyjęcie Chrystusowej nauki13. Orienta
cja na Bizancjum oraz przynależność do kręgu Kościoła wschodniego do
prowadziła jednak do odrzucenia wielu elementów, charakterystycznych 
obecnie głównie dla tradycji łacińskiej (m.in. kultu apostoła Piotra) i wy
boru własnego bohatera religijnego. Jednym z opiekunów Rumunii został 
św. Apostoł Andrzej, który zgodnie z późniejszą tradycją, zapisaną przez 
Euzebiusza z Cezarei, został wysłany przez Chrystusa do głoszenia ewan
gelii na terenach Dacji Pontyjskiej (Dacia Pontica) (Euzebiusz z Cezarei 
1933, III, 1). Tak określony kult Apostoła Andrzeja w rumuńskiej religij
ności, obdarzenie go określeniem: Pierwowezwany (Pierwszopowołany) (Sf. 
Apostol Andrei cei Intâichemat)14, wyraźnie nawiązują w mitologii naro
dowej do kilku tradycji: dackich korzeni narodu, chrześcijaństwa pierw
szych wieków i apostolskości Kościoła rumuńskiego, dziedzictwa po ce
sarstwie bizantyjskim, do którego pretendowały niektóre kraje cywilizacji 
bizantyjsko-słowiańskiej po upadku Konstantynopola w 1453 roku, oraz 
do idei wyższości, a nawet starszeństwa prawosławia nad Kościołem ła
cińskim. W tak ukształtowanej mitologii religijnej istnieje zatem ciągłość 
między ruchem monastycznym pierwszych wieków chrześcijaństwa a mo- 
nastycyzmem mołdawskim czasów późnego średniowiecza. Zdaniem ba
daczy, ewangelizacja rumuńskich terenów przypadająca na czasy apostol
skie, mimo wędrówek ludów i zniszczeń z tym związanych, doprowadziła

12 W bardziej nacjonalistycznych nurtach zdanie to przybiera w kulturze potocznej po
stać: my, Rumunii, narodziliśmy się prawosławni (noi, Românii, ne-am născut ortodocşi) 
lub też monastycyzm rumuński (zorganizowany) jest starszy niż nasi słowiańscy sąsiedzi 
(monahismul românesc (organizat) este mult mai vechi decît al vecinilor noştri slavi). Na 
ten temat zob. np. Grecoveanu (1939: 54-60), Gheorgescu (1990: 52-69).

13 Na temat postaci Zaalmoxisa wujęciu religioznawczym zob. m.in. Clemen (2000: 
296-301); Coman (2000: 312-331); Ciurtin (2000: 7-55); Eliade (1970); Ioantă (1992: 5
-6). O micie dackich korzeni, stanowiącym dotychczas w Rumunii rodzaj „narodowej świę
tości”, krytycznie zob. Boia (2002: 135-178).

14 W określeniu tym widoczne są odniesienia do Apostoła Piotra i łacińskiej części 
chrześcijaństwa, dla którego apostoł ten jest pierwszym następcą Chrystusa na ziemi. M. Sala
mon, analizując ideę Nowego Rzymu w poglądach Bizantyjczyków, twierdził, iż w legenda 
o św. Andrzeju -  pierwszym apostole powołanym przez Chrystusa -  rozwijała się od V II- 
-VIII wieku w Bizancjum, zyskując pełną akceptację od X w. i pojawiła się jako argument 
na rzecz starszeństwa Bizancjum (Salamon 1996: 11-23).
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do przetrwania ognisk życia monastycznego (m.in. Dobrudża, Tomis, Necu- 
Aluniş w Buzău -  XI w.; grupa kamiennych cerkwi Corbii de Piatră -  XII- 
-XIII w.), które działały aż do czasów powstania księstw Wołoskiego (1330) 
iMołdawskiego (1359) oraz szczególnego kultywowania wreligijności 
rumuńskiej postaci mnichów z tego okresu, m.in. Jana Kasjana (ok. 360-435), 
św. Germana Dako-Rumuna (4-5w.), Dionizego Mniejszego (ok. 470-545) 
(Ioantă 1992: 14-17; Bălan 1996:25-215)15.

Silnie ukształtowana wśród badaczy oraz rumuńskiego społeczeństwa 
mitologizacja własnych dziejów narodowych i tradycji religijnej, sięgają
cej początków chrześcijaństwa, opiera się jednak na nieudokumentowa
nych przesłankach. L. Boia, analizując wielkie mity historii i kultury ru
muńskiej, twierdzi, iż nie ma żadnych dowodów na istnienie chrześcijań
stwa w Dacji rzymskiej (2002: 25-28). Najwcześniejsze świadectwa 
dotyczące tego problemu pochodzą zIV  w. z Dobrudży, ówczesnej pro
wincji imperium rzymskiego. Ubogość źródeł nie pozwala także na odtwo
rzenie spójnej i ciągłej historii chrześcijaństwa (w tzw. okresie mrocznego 
tysiąclecia) aż do czasów późnego średniowiecza i powstania obu księstw 
rumuńskich. Legendy o św. Andrzeju, zachowane zdaniem rumuńskich et
nografów w tradycji ludowej (!), są kreowane w XX wieku i wynikają przede 
wszystkim z ideologii, tworzonej przez rumuński Kościół prawosławny, któ
ry od czasów międzywojennych ulegał ideologii nacjonalistycznej. Ideolo
gia ta doprowadziła z czasem do ukształtowania się swoistej heterodoksji 
-  jedności ortodoksji i rumuńskości, która tak silnie ugruntowała się w spo
łeczeństwie, iż stanowi rodzaj narodowej świętości. Podobnej mitologiza- 
cji uległ kult dackiego bóstwa Zaalmoxisa. Postać ta, poświadczona wjed- 
nym z fragmentów pisma Herodota, nie w pełni jasna i mówiąca w rzeczy
wistości o niewolniku Pitagorasa -  Zalmoxisie, wykorzystana została 
następnie w mitologii narodowej w okresie międzywojennym do udowad
niania rzeczywistego pochodzenia Rumunów od Daków oraz do posiadania 
przez Daków własnego boga (Boia 2002: 159).

15 Taką orientację doskonale widać w pracy T. Bălana -  Romanian Petericon. Saints o f  
the Romanian Orthodox Church (1996), wktórej tradycja religijna ziem rumuńskich roz
poczyna się od Apostoła Andrzeja, a następnie kolejno wymienieni są święci rumuńscy 
wieków III-VI, VII-XII; XIII-XV aż do XX. Podobny schemat przyjęty został w pracy 
M. Păcurariu -  Sfinţi daco-romani şi români (2000), która rozpoczyna się od przybliżenia 
sylwetki Apostoła Andrzeja Pierwowezwanego, ewangelizującego ,,Scytię” (Dobrudżę), 
a następnie wymienia męczenników i teologów dacko-rzymskich z III-IV wieku i dalej 
świętych rumuńskich do XIV wieku. Na ten temat zob. także: Gheorgescu (1990: 52-69); 
Ioniţă (1971: 81-90); Iorgulescu (1983: 253-263); Simdrea (1962: 673-687).
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2. FUNDACJE SAKRALNE NA TERENIE MOŁDAWII 
I CHARAKTERYSTYCZNE CECHY TZW. STYLU 

MOŁDAWSKIEGO W XIV-XVI W.

Rozwój monastycyzmu i powstanie budowli sakralnych na ziemiach moł
dawskich związane były z mecenatem władców i rodzin bojarskich. Powsta
nie najstarszych zachowanych zabytków sakralnych Mołdawii, pochodzą
cych z końca XIV wieku -  cerkwi św. Mikołaja w Rădăuţi, przypisywanej 
Piotrowi Muszatowi (ok. 1375-1391) lub też Bogdanowi zCuhea (ok. 1359
-1365), św. Jana i św. Trójcy w Sirecie oraz św. Jerzego w Suczawie (Mirăuţi), 
nie jest udokumentowane źródłami pisanymi, a na temat ich genezy pojawiło 
się wiele nierozstrzygniętych do dzisiaj hipotez (Puşcaşu 2001: 69ns)16.

Z początków XV wieku posiadamy trzy dokumenty wystawione w Su
czawie i wspominające o istnieniu monastyrów w Mołdawii -  z 1407 
i 1424 roku, wydane przez Aleksandra Dobrego, potwierdzające nadania 
monastyrom wNeamţ i Tazlău oraz dokument Stefana I, dotyczący ist
nienia w końcu XIV wieku monasteru Poiana nad Seretem (zwanego Po
brata lub Probota)17. Rezultaty badań archeologicznych po II wojnie świa
towej potwierdziły istnienie w XIV i I połowie XV wieku drewnianych 
lub rzadziej -  murowanych cerkwi i monastyrów na terenie Mołdawii, 
m.in. w następujących miejscowościach: Baia (XIV w.), Probota (XIV w.), 
św. Trójcy (XIV w.) i św. Jana w Sirecie (XIV w.), Mirăuţi w Suczawie 
(XIV w.), Volovăţ (XIV w.), Vatra Moldoviţei (tzw. Moldoviţa veche 1402), 
Bistriţa (1407), Neamţ (1407), Lujeni (ok. 1453). Obok fundacji hospo
darów, w X V  wieku pojawiły się także fundacje bojarskie, m.in. mona
ster Humor, ufundowany ok. 1415 roku przez dwornika (vornic) Oană lub 
Goană (Puşcaşu 2001: 343).

Dopiero jednak powstanie w II połowie XV wieku znaczącej ilości po
dobnych architektonicznie cerkwi i monastyrów fundacji Stefana Wielkie
go oznaczało wyraźny zwrot w rozwoju życia kulturalnego i religijnego 
Mołdawii oraz ukształtowanie się odrębnego i wyraźnego stylu w sztuce 
tych czasów. Zachowane z tych epok źródła (dokumenty kancelarii moł
dawskiej, pisania cerkiewne, źródła ikonograficzne) potwierdzają ufundo

16 Na temat historii tych cerkwi oraz hipotez dotyczących ich genezy zob. m.in. Bătrâna 
(1994: 144-169); Henry (1930: 34-52); Iorga (1905); Iorga (1908); Pahomiu (1998: 13
-78); Puşcaşu (2001: passim); Stoicescu (1974).

17 Informacje w dokumentach Aleksandra Dobrego z 7 stycznia 1407 -  DHA, A, I, s. 29 
oraz z 9 października 1424 -  DHA, A, I, dok. 59. Ponadto -  dokument Stefana I, z 2  lipca 
1398 -  DHA, A, I, s. 7-8. Na ten temat zob. także Czamańska (1997: 143-150) i Puşcaşu 
(2001: 50).
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wanie znaczącej liczby budowli sakralnych przez tego hospodara18. Zda
niem Grigore Balşa (1926), Paula Henrego (1930: 53-133), a także bada
czy powojennych -  Virgila Vătăşianu (1972) czy polskiego historyka sztu
ki Tadeusza Chrzanowskiego (1979: 68), okres panowania Stefana Wiel
kiego wyróżniał się w porównaniu z fundacjami poprzedników nadrzędnym 
i szeroko zakrojonym mecenatem artystycznym oraz nową koncepcją bu
dowli sakralnych, które cechowało pewne podobieństwo, a nawet jednoli
tość stylu architektonicznego i materiału19. Jak dostrzegają niektórzy bada
cze, ten zapoczątkowany w XV wieku, zwłaszcza w czasach panowania 
Stefana Wielkiego, i trwający przeszło dwa wieki okres sztuki mołdawskiej 
nie był jednorodny, lecz wykazywał dwa wyraźne etapy rozwoju. W pierw
szym z nich akcent pada na odmienne elementy: architekturę (stąd też 
nazwa okres architektury mołdawskiej, odnosząca się zwłaszcza do zabyt
ków z czasów Stefana Wielkiego i kontynuowana przez jego następców); 
w drugim -  na malarstwo ścienne (w nazewnictwie przyjmuje się termin 
okres malarstwa mołdawskiego z czasów Piotra Raresza).

2.1. OKRES ARCHITEKTURY MOŁDAWSKIEJ

Pod koniec XIV w. można mówić o pojawieniu się odrębnego stylu w ar
chitekturze sakralnej Księstwa Mołdawskiego. Zdaniem badaczy między
wojennych, styl ten pojawił się na tym terenie pod koniec XIV wieku, 
ukształtował i rozwinął w wiekach XV-XVII, a zwłaszcza za czasów pa
nowania hospodarów Stefana Wielkiego i Piotra Raresza, i stosowany był 
aż do XVII wieku20. Opierając się na badaniach bizantynistów (G. Milleta,

18 Liczba fundacji Stefana Wielkiego nie jest ostatecznie wyjaśniona w nauce rumuń
skiej. Na ten temat zob. rozdział IV niniejszej pracy a zwłaszcza część 5 oraz aneks nr 2.

19 W nauce rumuńskiej funkcjonuje wiele nazw dotyczących tego okresu, niekiedy 
wzajemnie nakładających się. Większość z nich ma swoje źródło w polityczno-narodowej 
mitologii, która w ciągu XX wieku wyraźnie odcisnęła swe piętno w rumuńskiej terminologii 
naukowej. W nawiązaniu do idei tzw. Wielkiej Rumunii sztuka mołdawska z czasów XV- 
-XVII wieku określana jest jako sztuka starorumuńska lub też średniowieczna sztuka ru
muńska. Osiągnięcia architektury sakralnej Księstwa Mołdawskiego tego czasu, jej specy
ficzne cechy i czas występowania określane są jako złoty okres architektury mołdawskiej 
(staromołdawskiej, starorumuńskiej). Opierając się na wpływach, przestrzeni oraz stylu tej 
architektury i malarstwa, używa się nazw: s ty l  bizantyjsko-bałkański, styl postbizantyjski, 
styl mołdawski, styl staromołdawski, styl redakcji mołdawskiej lub też synteza mołdawska.

20 Trzeba tu nadmienić, iż w narodowej historiografii doprowadzało to nierzadko do 
nadmiernego eksponowania ,,genialności” stylu mołdawskiego, który traktowany był przez 
wielu badaczy jako ewenement w skali światowej. Znakomitym podsumowaniem tych prze
konań, ujawniających się w myśleniu wielu rumuńskich intelektualistów, jest termin za
proponowany przez Dumitrescu -  autokefalia stylu (2001: 47).
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M. Chatzidakisa, V. Lazareva), wielu badaczy rumuńskich twierdziło, iż 
bezpośrednią inspirację dla architektury mołdawskiej stanowiła kultura 
bizantyjska i wypracowane w niej kanony sztuki religijnej. Tym, co nada
wało indywidualny styl architekturze mołdawskiej, były także pojedyncze 
elementy, pochodzące ze sztuki kręgu łacińskiego. Najstarsze -  przedwo
jenne -  hipotezy, które dominują także we współczesnych badaniach ru
muńskich, łączyły próby wyszukiwania związków sztuki mołdawskiej ze 
sztuką rozmaitych regionów bizantyjsko-bałkańskich. G. Balş twierdził, iż 
sztuka cerkwi i monastyrów mołdawskich czerpała inspiracje z dwóch krę
gów kulturowych -  sztuki bizantyjskiej (zwłaszcza z Konstantynopola, Góry 
Athos, Meteorów i Serbii) oraz sztuki zachodniej -  romańskiej i gotyckiej, 
docierającej na tereny Mołdawii za pośrednictwem Polski i Siedmiogrodu. 
Wpływy te widoczne były głównie w planie architektonicznym cerkwi oraz 
ornamentyce ścian zewnętrznych (Balş 1925: 11-15). Analizując zabytki 
sztuki rumuńskiej, I.D. Ştefănescu twierdził, iż w architekturze Wołosz
czyzny wykorzystywano tradycje sztuki konstantynopolitańskiej i oriental
nej oraz jednocześnie przyjęto wiele rozwiązań rodem z Półwyspu Bałkań
skiego -  Athos, Serbii, Bułgarii i terenów północnej Grecji. Formy archi
tektoniczne oraz program ikonograficzny malarstwa wołoskiego inspirowały 
z kolei sakralną sztukę Księstwa Mołdawskiego i Transylwanii, która wzbo
gacona została dodatkowo wpływami sztuki romańskiej i gotyckiej, po
chodzącej z zachodu Europy (Ştefănescu 1942-1943: 1-18).

Tezę o związkach sztuki rumuńskiej z kręgiem bizantyjsko-bałkańskim 
podtrzymali badacze powojenni, którzy położyli jednak nacisk na jej naro
dowy wymiar. Virgil Vătăşianu uznał, iż elementy konstytutywne sztuki 
mołdawskiej podlegały w pierwszym etapie wpływom z kręgu bizantyj
skiego i Półwyspu Bałkańskiego, a zwłaszcza sztuki bułgarskiej i serbskiej. 
Wpływy te widoczne były głównie w architekturze, dekoracji ściennej oraz 
w teologii ikony. Z czasem jednak nastąpiła ewolucja tej sztuki pod wpły
wem tendencji lokalnych, które nadały jej wyjątkowy wygląd (Vătăşianu 
1965: 7). Podobnego zdania byli inni badacze (Răzvan Theodorescu i An
dre Grabar), którzy dostrzegali indywidualny czy wręcz regionalny cha
rakter stylu mołdawskiego (podobnie jak sztuki Wołoszczyzny i Siedmio
grodu), czerpiący inspirację z cech formalnych architektury i sztuki Bizan
cjum oraz południowych Słowian, a zwłaszcza Bułgarii i Serbii (tzw. derywat 
stylu bizantyjskiego), sięgający także do elementów romańsko-gotyckich 
z zachodu Europy za pośrednictwem Transylwanii (Grabar 1968: 101; Theo
dorescu 1973: 224). Babuş twierdził, iż po upadku Konstantynopola sztuka 
bizantyjskich Paleologów nie zanikła, ale przeniosła się na „prowincję” 
-  na tereny Półwyspu Bałkańskiego, skąd promieniowała do Wołoszczy
zny i Mołdawii (Babuş 1990: 167).
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Wielość zgodnych wypowiedzi dotyczących charakteru sztuki cerkwi i mo
nastyrów Mołdawii doprowadziła do stopniowego określenia jej cech kon
stytutywnych. Dziś można mówić już o ukształtowaniu się pewnego po
wszechnie przyjmowanego wśród badaczy stanowiska, dotyczącego odręb
ności (specyfiki) tej sztuki. Jako wyróżniające ją  cechy uznaje się zazwyczaj:

1. Typ cerkwi
Plan podłużny, prostokątny, przeważnie dwu- lub trójdzielny z jedną 

absydą lub też -  częściej -  trójabsydowy, zwany także trójkonchowym, 
nakryty kopułą, przechodzącą w wieżę. Całość orientowana na wschód (Pod- 
lacha 1912: 22; Chrzanowski 1979: 68-97; Grabar 196; Teodorescu 1973: 
211-224). Zazwyczaj starsze cerkwie (pochodzące z XV wieku) są mniej
sze od budowanych w okresie późniejszym i składają się z trzech części:

-  części ołtarzowej (altar), zwanej także absydą ołtarzową (absida alta
rului), oddzielonej od nawy ikonostasem (iconostas, catapiteazma), otoczo
nej po bokach dwoma dodatkowymi szczegółami architektonicznymi, mają
cymi związek z odprawianymi w tym miejscu przygotowaniami do liturgii: 
po stronie prawej -  proskomidionem (proskomidia), zwanym także protesis 
(protesis); po stronie lewej -  diakonikonem (diaconicul). W niektórych cer
kwiach te części zredukowane są do pojedynczych nisz. Część ołtarzowa 
oświetlona jest zazwyczaj pojedynczym oknem, umieszczonym w osi głów
nej cerkwi;

-  nawy (naos) o kształcie prostokąta, oddzielonej arkadą od części oł
tarzowej. Nawa otoczona jest zazwyczaj dwiema bocznymi absydami, któ
re nadają budowli charakterystyczną formę trójkonchy (triconic), i oświe
tlona dwoma oknami;

-  przednawia (pronaos) o kształcie prostokąta lub kwadratu, oddzie
lonego od nawy ścianą, w której znajdują się pojedyncze drzwi. Przedna- 
wie oświetlone jest przeważnie dwoma oknami umieszczonymi od strony 
północnej i południowej.

Taki układ architektoniczny można jeszcze współcześnie odnaleźć m.in. 
w cerkwiach w Sf. Ilie k. Suczawy (1488), Badauţi (1487), Pătrăuţi (1487), 
Arbore (1502), Părhăuţi (1522), Reuşeni (1502). W XVI wieku pojawiają 
się nowe elementy -  cerkwie powiększają się o zamknięty lub otwarty (zwa
ny także zewnętrznym) przedsionek (pridvor, exonartex)21, komorę gro
bową (gropniţa), znajdującą się pomiędzy przednawiem a nawą oraz skar
biec (tainiţei)22.

21 Niektórzy badacze rumuńscy nazywają tę część architektoniczną także drugim przed
nawiem (al doilea pronaos) (Balş 1925: 186).

22 O grupach, które da się wyróżnić w sakralnej architekturze Mołdawii, szerzej piszą 
m.in. Grabar (1968: 101-121), Chrzanowski (1979: 65-74).
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Wiele cerkwi fundowanych w czasach mołdawskich hospodarów w XV 
i XVI wieku stanowiło centralny punkt monastyru, wzniesionego na planie 
kwadratu. Układ taki zachował się do naszych czasów m.in. w Putna (1469
-1470; 1662), Voroneţ (1488), Vatra Moldoviţei (1532), Suceviţa (1583) 
oraz w cerkwiach wybudowanych w okresie późniejszym -  Dragomirna 
(1605), Neamţ (1497), Agapia (1587, 1680);

2. Układ sklepień mołdawskich (bolta moldovenească), zwany także 
często wewnętrznym systemem sklepień mołdawskich -  system kopuł na 
pendentywach (żagielkach) (Balş 1925: 185, 190; Constantinescu-Iaşi 1951; 
Florea 1989: 74-75; Chrzanowski 1979: 72-73);

3. Wysoki, stromy, czterospadowy dach, zwieńczony wieżą, usytu
owaną najczęściej nad nawą. Często każda część cerkwi nakryta jest osob
nym dachem (tzw. dach z przedziałem), co nadaje budowli osobliwy cha
rakter (Grabar 1968: 105; Dumitrescu 2001: 48);

4. Elementy dekoracyjne:
Nisze lub wnęki w absydach, rzędy nisz lub wnęk okalających cerkiew, 

profilowanie portali i okien;

5. System dekoracji ścian wewnętrznych i zewnętrznych:
Dekoracja z czasów Stefana Wielkiego wykazywała wiele elementów 

podobnych do sztuki innych krajów kręgu bizantyjsko-słowiańskiego. Nie
którzy badacze wysuwali także hipotezę o pokrywaniu ścian wewnętrz
nych świątyń malowidłami religijnymi, zgodnie z praktyką całego Kościo
ła wschodniego23. Istnieją także hipotezy mówiące o pojawieniu się w tym  
okresie (II połowa XV w.) polichromii zewnętrznej na niektórych cerkwiach 
i monastyrach mołdawskich24;

6. Wpływ sztuki zachodniej na elementy architektury oraz malar
stwa mołdawskiego (Podlacha 1912:passim ; Henry 1940: 162-167):

Teza o związkach sakralnej sztuki Księstwa Mołdawskiego i bezpośred
niej inspiracji sztuką bizantyjsko-słowiańską oraz związane z tym nazew
nictwo obowiązywało wnauce rumuńskiej aż do roku 2001. Wtedy bo
wiem rumuński historyk sztuki, Sorin Dumitresu, analizując architekturę 
cerkwi mołdawskich na tle europejskim oraz poszukując znaczenia ikono-

23 Tezę tę omawiam szerzej w tym samym rozdziale pracy, w części dotyczącej malar
stwa mołdawskiego.

24 Istnieje ciągle niepotwierdzona przez badaczy hipoteza, dotycząca pierwszej funda
cji Stefana Wielkiego -  cerkwi monastyru w Putna, która w czasach jego panowania miała 
być pokryta dekoracją zewnętrzną, wykonaną ze złota. Taka informacja pojawiała się po 
raz pierwszy w kronice Neculce (Neculce 1955: 105-106).
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grafii czasów Stefana Wielkiego, Piotra Raresza i metropolity Grigorie 
Roşca w kontekście kulturowym średniowiecza, wysunął nową hipotezę. 
Zdaniem Dumitrescu, oryginalność sztuki mołdawskiej opiera się na po
łączeniu stylu gotyckiego z łacińskiego kręgu kulturowego oraz ducho
wości bizantyjskiej, panującej w obszarze kulturowym Rumunii. Mimo 
iż od momentu włączenia problematyki cerkwi i monastyrów w krąg dys
kursów naukowych problem związków i inspiracji gotykiem był zauwa
żany przez niektórych badaczy25, teza Dumitrescu po raz pierwszy tak 
jednoznacznie wskazała na zachodnią Europę, a zwłaszcza na Francję, 
jako źródło rozwoju późniejszej sztuki mołdawskiej. Warto wspomnieć, iż 
pytanie o przynależność cerkwi mołdawskich do gotyku czy kręgu ar
chitektury bizantyjskiej zadał w 1969 roku Tadeusz Chrzanowski. Wska
zując na związki (jak twierdzi -  zapóźnione) zabytków sztuki mołdaw
skiej z XIV-XVI wieku ze sztuką romańską i gotycką zachodniej Euro
py, twierdził, iż właśnie w tym czasie średniowieczna sztuka zachodniej 
Europy przekroczyła granicę Karpat (1979: 60). Ostatecznie jednak Chrza
nowski uznał, iż brak otwarcia ku światłu oraz elementy gotyckie sztuki 
mołdawskiej (ostrołukowe otwory, szkarpy, sklepienia żebrowe) były je 
dynie uzupełnieniem bizantyjskiej koncepcji architektonicznej (Chrzanow
ski 1979: 74). Rzecz charakterystyczna, że to, co dla Tadeusza Chrza
nowskiego przemawiało za związkiem z Bizancjum a przeciwko przyna
leżności cerkwi mołdawskich do świata gotyku, dla Sorina Dumitrescu 
-  odwrotnie -  stanowiło rezultat połączenia tych dwóch kultur i wejścia 
mentalności gotyckiej (architektury) w głębię serca bizantyjskiego (ma
larstwo). Wychodząc z założenia, iż gotyk jest rodzajem duchowości, czy 
jak byśmy powiedzieli językiem współczesnej humanistyki -  dyskursu, 
którego z kolei wyrazem jest styl gotycki pojawiający się w sztuce, ba
dacz rumuński proponuje rozpatrywanie tych stylów -  gotyku i mołdaw
skiego -  w związkach z ich genezą kulturową i historyczną. To nie roz
wiązania formalne stylu decydują ojego charakterze, ale duch, który go 
zrodził. Gotyk podniosły do rangi estetycznego kryterium specyficzne 
cechy: rytm, światło i hieratyczność. Narodziny stylu mołdawskiego bio
rą się z dwóch odmiennych źródeł -  połączenia europejskiego stylu go
tyckiego z sercem i duchowością bizantyjską (Dumitrescu 2001: 11-58). 
Dostrzegając różnice czasowe w pojawieniu się obu stylów, Dumitrescu 
twierdzi, iż mimo wszystko istnieje między nimi tzw. korespondencja bio

25 W 1907 roku na posiedzeniu Grona Lwowskiego Komisji do Badania Historii Sztu
ki, dotyczącego bukowińskich cerkwi z zewnątrz malowanych, Władysław Podlacha oraz 
Władysław Łoziński w dyskusji z prof. Bełzem Antoniewiczem wskazywali na wpływy 
gotyku w architekturze mołdawskich cerkwi, co zresztą przejęli potem w swoich analizach 
liczni historycy sztuki z Rumunii.
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graficzna. Styl mołdawski wydaje się zapóźnioną ,,kalką” stylu gotyc
kiego, a ich podobieństwa uwidaczniają się m.in. w:
• podobnym czasie trwania (ok. 150 lat): gotyk -  od lat 1130-1143 (rozpo

częcie przebudowy chóru kościelnego nekropolii królów francuskich w Saint 
Denis pod Paryżem) do 1349 -  roku (śmierć Guillauwre d’Occanu); styl 
mołdawski -  od 1466 roku (Stefan Wielki rozpoczął budowę cerkwi w Put- 
nej, przeznaczonej na miejsce swojego spoczynku) do 1600 roku (za rzą
dów Mohyłów zakończyła się praktyka malarstwa zewnętrznego);

• podobnym objawieniu się początku stylu -  zarówno geneza stylu go
tyckiego, jak i mołdawskiego związana jest z monastyrami -  nekropo
liami królewskimi oraz postaciami starców-opatów (opat Suger we Fran
cji; metropolita Grigore Roşca w Mołdawii), do których należała ini
cjatywa we wprowadzeniu tego stylu;

• programie ikonograficznym -  ambicją twórców stylu było stworze
nie stałego i niezmiennego programu architektonicznego i ikonograficz
nego, który miał być rodzajem modelu, wzorca czy uniformu dla kolej
no budowanych świątyń (Dumitrescu 2001: 11-58). Zarówno bryła cer
kwi, nawiązująca do cyborium, jak i program ikonograficzny stanowią 
wyraz ducha mołdawskiej kultury XV i XVI wieku, u podstaw której 
leży ,,myśl ekumeniczna” -  obrona jedności podzielonego chrześcijań
stwa (Dumitrescu 2001: 11-58).
Konsekwencją ujęcia badawczego Dumitrescu jest także szeroko zakrojo

na zmiana nazewnictwa postulująca nawrót do religijnych korzeni oraz propo
zycja dodania do dotychczasowych cech konstytutywnych sztuki staromoł- 
dawskiej jeszcze jednego elementu, niebranego dotychczas pod uwagę w hi
storiografii gotyckiego ducha: fundacji Stefana Wielkiego. Równocześnie autor 
ten proponuje, aby styl architektury i malarstwa z czasów Stefana Wielkiego 
ijego następców określać jako mołdawski gotyk (Dumitrescu 2001: 48).

2.2. FENOMEN POLICHROMII ZEWNĘTRZNEJ

Po ukształtowaniu się tzw. stylu mołdawskiego sztuka staromołdawska, 
zgodnie z ogólnymi tendencjami w Kościele prawosławnym, weszła w no
wy okres rozwoju, w którym szczególny nacisk położony został na malar
stwo ścienne cerkwi. W nauce rumuńskiej przyjmuje się odrębną nazwę 
dla tego zjawiska: epoka malarstwa mołdawskiego26. Akcent, padający w tym

26 W piśmiennictwie rumuńskim pojawiają się także inne nazwy tego okresu sztuki 
mołdawskiej, u źródeł których leży przede wszystkim, podobnie jak wprzypadku archi
tektury, narodowa mitologia: okres malarstwa starorumuńskiego, złota epoka malarstwa 
starorumuńskiego.
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okresie na malarstwo nie oznacza oczywiście, iż zaprzestano budowy no
wych cerkwi27-  fundacje hospodarów mołdawskich, wzbogacone o kolejne 
elementy architektoniczne, oraz malarstwo ścienne rozwijały się równolegle, 
jednakże w sakralnej sztuce tych terenów zwraca uwagę ogromny rozwój 
malowideł ściennych, a zwłaszcza pojawienie się programu ikonograficzne
go na powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych cerkwi i monastyrów.

Powstanie i rozwój malarstwa ściennego w XV-XVII wieku w Mołda
wii rumuńscy teologowie i historycy sztuki umieszczają zazwyczaj w szer
szym kontekście religijnym. Malarstwo ścienne włączone zostało w trady
cję teologii ikony, sięgającą początku chrześcijaństwa, szczególnie jednak 
wypracowaną w okresie sporów ikonoklastycznych (wieki VII i VIII). Teo
logia ikony ojców Kościoła -  św. Atanazego i św. Cyryla Aleksandryjskie
go, św. Jana Damasceńskiego, św. Teodora Studyty oraz św. Germana, któ
rej podstawą była idea odbicia boskiego Pierwowzoru (Prototypu), stała 
się podstawą do uznania w Kościele wschodnim sakralnego charakteru 
obrazu, który symbolicznie przedstawia tajemnicę Wcielenia Boga (Evdo
kimov 1986: 284). Na bazie teologii ikony, potwierdzonej na soborach po
wszechnych niepodzielonego Kościoła w 787 i 843, bizantyjska sztuka re
ligijna rozwijała się coraz silniej i weszła w nową epokę rozkwitu. Jedno
cześnie stopniowo wypracowywano tzw. kanon, dążący do ujednolicenia 
tematów ikonograficznych. Kanony malarstwa, które uformowały się w kla
sycznym okresie X-XI w. w Bizancjum, były potwierdzane przez sobory 
powszechne jako obowiązujące w całym świecie prawosławnym (Licha- 
czewa, Lichaczow 1977: 15). W teologii Kościoła wschodniego stały się 
one częścią tradycji, która na równi z Biblią jest podstawą chrześcijańskiej 
teologii. Ikonopiscy musieli zatem rygorystycznie przestrzegać wskazówek, 
które dokładnie określały tematy oraz sposób i miejsce ich namalowania 
na obrazie i w świątyni chrześcijańskiej.

Badacze rumuńscy podkreślają także, iż mimo stopniowego upadku 
politycznego Bizancjum, sztuka Kościoła wschodniego, a zwłaszcza ma
larstwo, przeżywało w tym czasie rozkwit. Upadek Konstantynopola 
w 1453 roku spowodował, iż sztuka bizantyjska rozszerzyła swe wpływy 
na region Bałkanów, gdzie podlegała dalszemu, lokalnemu (regionalne
mu) rozwojowi. Nastąpił rozwój malarstwa bizantyjskiego na Górze Athos, 
w Grecji, Serbii, Bułgarii, na Rusi, a następnie na Wołoszczyźnie i w Moł
dawii. Stopniowy upadek Bizancjum nakładał się także na czas odnowy

27 Wystarczy wspomnieć o fundacjach Piotra Raresza, aby przekonać się, iż architektu
ra mołdawska nawiązująca do tradycji Stefana Wielkiego rozwijała się nadal. Na ten temat 
zob. Balş (1928).
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hezychazmu, który przyniósł ożywienie nie tylko całej teologii Kościoła 
wschodniego, lecz także znalazł odbicie w sztuce Kościoła prawosławne
go28. W kwestii poznania Boga oraz rozważaniach dotyczących jego natury, 
hezychazm -  poza wpływem na teologię i tym samym duchowość prawo
sławną -  ważne miejsce przyznawał także sztuce, a zwłaszcza malarstwu.

Większość rumuńskich badaczy uznaje, iż rozwój hezychazmu oraz upa
dek Konstantynopola wiązał się także z powstaniem ważnej szkoły malar
stwa bizantyjskiego na terenach Wołoszczyzny i Mołdawii, która ukształ
towała się w epoce Stefana Wielkiego i rozkwitła w czasach Piotra Rare- 
sza29. W tym okresie nastąpić miał także na tych terenach najsilniejszy 
rozwój kultury monastycznej, czerpiącej inspiracje z myśli hezychastycz- 
nej XIV wieku oraz związany z tym rozwój sztuki sakralnej. Jednym ze 
znaków tego rozwoju są mołdawskie cerkwie i ich ikonograficzny program 
malarski. Rozwój malarstwa ściennego w wewnętrznej przestrzeni cerkwi 
był zgodny z ówczesnymi tendencjami w sztuce krajów bizantyjsko-sło- 
wiańskich, która po okresie ozdabiania kodeksów i miniatur zwróciła się 
ku zdobnictwu większych powierzchni ściennych. Znane są przykłady ozda
bianych w ten sposób cerkwi i monastyrów pochodzących z XIV-XVII 
wieku z terenów Grecji i Góry Athos (Brokenhaus 1898), Bułgarii i Serbii 
(Grecu 1924, 1935; Ştefănescu 1942-1943: 7), Rusi (Mole 1930, 1931, 
1956, 1962), rejonu Alp (Włochy, Francja), Europy Środkowej (Schwein
furth 1935; Zach 1978) oraz Transylwanii (Ştefănescu 1942-1943: 7; Drăguţ 
1968). Badacze są jednak zgodni, iż mimo początkowych wspólnych ten
dencji w malarstwie kręgu bizantyjsko-bałkańskiego i mołdawskiego, z cza
sem doszło pomiędzy nimi do wyraźnych różnic. O ile można mówić o po
dobnym charakterze i programie ikonograficznym malarstwa wewnętrz
nych ścian cerkwi, o tyle malowidła zewnętrzne w regionach tych pojawiają 
się sporadycznie, obejmując zazwyczaj niewielkie fragmenty ścian ze
wnętrznych i kilka elementów architektonicznych (zazwyczaj okolice por
tali), i ograniczają się do pojedynczych figur świętych lub niewielkich kom
pozycji. Tymczasem charakterystyczne dla sztuki Mołdawii jest pokrywa
nie techniką alfresco całych powierzchni ścian zewnętrznych, tworzących 
zwarte kompozycje tematyczne (Crăciunas 1971: 631-644).

Trudno jest udowodnić nie tylko tezy rumuńskiej nauki o istnieniu w XV- 
-XVI wieku szkół malarskich na terenie Mołdawii, lecz także jednoznacz

28 Problem wpływu hezychazmu na ikonografię Kościoła wschodniego nie jest jeszcze 
wystarczająco zbadany. O wpływie tym pisała wostatnich latach wpolskiej literaturze 
Izabella Trzcińska (1998); zob. także m.in. Joby Patterson (1978: 663-670).

29 Na ten temat piszą m.in. Ulea (1964: 235-263), Crăciunas (1969: 424; 1971: 631
-644), Merticariu (1991: 41sn).
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nie rozstrzygnąć, kiedy narodził się sam pomysł pisania ikon na wewnętrz
nych i zewnętrznych ścianach świątyń. Badania tej problematyki wymaga
ją  jeszcze uzupełnień oraz uwolnienia wielu tez naukowych od dominują
cej w nich ideologii polityczno-narodowej. W latach międzywojennych 
P. Henry twierdził, iż zwyczaj malowania wewnętrznych ścian rozpoczął 
się jeszcze w czasach Aleksandra Dobrego, kiedy to została najprawdopo
dobniej wymalowana cerkiew św. Mikołaja w Rădăuţi (Henry 1930: 39). 
A. Grabar (1969), G. Nandriş (1970), a także M. Pahomi (1998) utrzymy
wali, iż zwyczaj ten przypada na czasy panowania Stefana Wielkiego. We
dług dokumentów mołdawskich w 1453 roku członek rady dworskiej wo
jewodów Mołdawii, Teodor Vitold, zakupił wieś Lujeni i wybudował tam 
niewielką cerkiew, której wnętrze zostało ozdobione freskami tradycji bi
zantyjskiej wlatach 1460-1477 (czyli już wczasach panowania Stefana 
Wielkiego) (Pahomi 1998: 151-154). Kolejno malowane były najprawdo
podobniej Putna, Probota I, Probota II, Popăuţi, kaplica cerkwi w Bistriţa, 
Dorohai, częściowo także cerkiew w Voroneţ (Henry 1930: 161). Najprawdo
podobniej począwszy od XVI wieku, wywodzący się z tradycji bizantyj- 
sko-bałkańskiej system dekoracji zewnętrznych ścian za pomocą ormanen- 
tyki stopniowo zaczął zanikać, ustępując miejsca freskom. Jak wskazują 
zachowane zabytki, największy rozwój tego malarstwa przypadał na lata 
1530-1560; objęło ono zarówno fundacje z czasów Piotra Raresza, jak i Ste
fana Wielkiego. Ostatnim wymalowanym na zewnątrz zabytkiem jest cer
kiew pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Suceviţa, której freski pochodzą 
najprawdopodobniej z la t 1595-159630.

W ostatnich latach coraz częściej podkreśla się w nauce rumuńskiej 
konieczność rozpatrywania fresków na zewnątrz świątyń mołdawskich 
w związkach z ich malarstwem wewnętrznym. Według niektórych bada
czy, nie można zakładać, iż obie te formy malarstwa -  wewnętrzne i ze
wnętrzne -  rozwijały się oddzielnie. I. Solcanu twierdził, iż aby program 
ten mógł zaistnieć na cerkwiach i monastyrach z czasów Piotra Raresza, 
musiał być uprzednio przez wiele lat i na wielu zabytkach w szczegółach 
dopracowywany. Zdaniem tego badacza, pierwsze freski zewnętrzne po
chodzą najprawdopodobniej już z czasów Stefana Wielkiego, a apogeum 
ozdabiania ścian zewnętrznych przypada na czasy Piotra Raresza (1981: 
167-168). Szeroko zakrojony program malarski, obejmujący wiele zabyt
ków hospodara Raresza, nie mógł być przecież zrealizowany w ciągu sied
miu lat (1530-1537), ale wymagał wielu wcześniejszych doświadczeń (Sol
canu 1981: 167-168). S. Dumitrescu twierdzi zkolei, iż malarstwo ścian

30 Niektórzy badacze, uznając, iż jest to ostatnia z malowanych cerkwi okresu sztuki 
staromołdawskiej, określają ją  jako testament sztuki mołdawskiej (Henry 1930: 253).
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wewnętrznych w czasach Stefana Wielkiego było początkiem wielkiego 
programu ikonograficznego, który, rozszerzywszy się w epoce Piotra Ra- 
resza na ściany zewnętrzne, stanowić miał symboliczny znak (zobrazowa
nie) refleksji mołdawskich hospodarów nad losami chrześcijaństwa i dzie
łem Boskiej Opatrzności w historii. Szczegółowe badania nad programem 
ikonograficznym doprowadziły do stwierdzenia, iż mógł być on zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz układany w sposób przemyślany, wyrażający 
w głównych i wtórnych tematach religijną myśl ówczesnych hospodarów 
(Dumitrescu 2001: 74sn). Warto jednak przypomnieć, iż teza o konieczno
ści rozpatrywania malarstwa wewnętrznego w ścisłym powiązaniu z ma
larstwem zewnętrznym nie jest w teologii prawosławnej oryginalna. Świą
tynia oraz jej ikony w teologii chrześcijańskiej traktowane były zawsze 
w sposób integralny, a ich symbolika mogła być zrozumiana tylko po 
uwzględnieniu wzajemnych relacji. Poglądy badaczy rumuńskich należy 
więc rozumieć jako próbę powrotu (po okresie interpretacji ideologicznych) 
do znaczenia religijnego i do pierwotnego kontekstu pojawienia się tych 
świątyń i ich ikon.

2.2.1. ILOŚĆ PISANYCH CERKWI I MONASTYRÓW 
NA TERENIE MOŁDAWII

Nie jest współcześnie znana pełna liczba malowanych wewnątrz i na 
zewnątrz cerkwi na terenach Mołdawii wybudowanych w czasach późnego 
średniowiecza. Niektórzy badacze rumuńscy przyjmują, iż do naszych cza
sów zachowała się jedynie niewielka część świątyń z polichromią zewnętrz
ną, istniejących między XV a XVII wiekiem (Crăciunas 1970). Ustalenie 
liczby malowanych cerkwi i monastyrów dodatkowo komplikują rozmaite 
czynniki. Mimo panującego powszechnie potocznego przekonania o nie
naruszalności ikon pod wpływem czasu, wygląd świątyń mołdawskich zmie
niał się -  cerkwie na skutek warunków atmosferycznych i zaniedbań kon
serwatorskich traciły elewację zewnętrzną, były odnawiane i przemalowy- 
wane. Brak zainteresowania i dokumentowania owych zabytków ze strony 
władzy komunistycznej sprawił, że dzisiaj trudno ustalić dokładny czas 
powstania fresków. Rosnąca świadomość własnego dziedzictwa kulturo
wego, idee narodowo-polityczne, które uczyniły z malowanych cerkwi znak 
narodowej identyfikacji oraz fakt, iż stały się one wielką atrakcją turystyczną 
spowodowały, iż rozpoczęto prace konserwatorskie, podczas których od
kryto polichromię zewnętrzną na świątyniach, uznawanych dotychczas za 
niemalowane. O skomplikowanym problemie badawczym świadczą roz
maite liczby malowanych cerkwi i monastyrów Mołdawii, podawane przez 
niektórych badaczy. W początkach XX wieku polski historyk sztuki Wła
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dysław Podlacha, który jako pierwszy opisał ich program ikonograficzny, 
wymienił jedenaście cerkwi: Suceviţa, Arbore, Milişăuţi z Bădăuţi, Voro- 
neţ, Humor, Vatra Moldoviţei, św. Dymitra i św. Jerzego w Suczawie, Sfântu 
Ilie, Pătrăuţi i Părhăuţi. Dodatkowo Podlacha zaliczył do nich cerkwie 
w Rădăuţi oraz w Dragomirnej, które najprawdopodobniej nie były nigdy 
malowane z zewnątrz (Podlacha 1912: 11). Podlacha przyznał, że wymie
nił tylko świątynie w miejscowościach, które odwiedził podczas wycie
czek naukowych na Bukowinę w 1905 i 1906 roku (Podlacha 1907)31. Zna
komity rumuński bizantynista Vasilie Grecu, analizując szczegółowo iko
nę Oblężenia Konstantynopola w cerkwiach serbskich i mołdawskich, 
wspomniał o dziesięciu cerkwiach z polichromią zewnętrzną, które istnia
ły na terenie Mołdawii (1935: 236). Wykorzystując w latach powojennych 
badania Podlachy, rumuński emigrant, profesor Uniwersytetu w Londynie 
Grigore Nandriş twierdził, iż na terenie Bukowiny istniało około dwudziestu 
cerkwi z polichromią wewnętrzną i zewnętrzną, w tym co najmniej dziesięć 
z zachowanymi malowidłami na ścianach zewnętrznych (1970: 246-259). 
W latach sześćdziesiątych XX wieku Sorin Ulea związał występowanie po
lichromii zewnętrznej z czasami Piotra Raresza i twierdził, iż w latach 1530
-1547 zostało wymalowanych na terenie Księstwa Mołdawskiego jedena
ście cerkwi -  św. Jerzego w Hîrlău (1530), św. Mikołaja w Probocie (1532), 
św. Jerzego w Suczawie (1534), Zaśnięcia Bogarodzicy wHumorze (1535), 
św. Jerzego w Baia (1535-1538), Zwiastowania Matki Bożej w Vatra Mol
doviţei (1537), św. Mikołaja w Balineşti (1535-1538), św. Dymitra w Su
czawie (1537-1538), św. Mikołaja w Coşula (1536-1538), Ścięcia Głowy 
Jana Chrzciciela w Arbore (1541) i św. Jerzego wVoroneţ (1547) (Ulea 
1963: 68). Autor nie uwzględnił cerkwi św. Mikołaja w Rîşca, która była 
malowana w okresie późniejszym (w czasach panowania Stefana Raresza 
w latach 1551-1552) oraz cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Suce
viţa (1601). Ireniu Crăciunaş twierdził, iż zachowało się około 1/4 wyma
lowanych na zewnątrz cerkwi, co znacznie utrudnia badania nad liczbą 
i schematem ikonograficznym całości (1970). Solcanu, powołując się na 
źródła mołdawskie, relacje podróżników z dawnych epok oraz badania ar
cheologiczne stwierdził, iż w Mołdawii istniało dziewiętnaście cerkwi ma
lowanych na zewnątrz. W czasach Stefana Wielkiego co najmniej jedena
ście świątyń było malowanych wewnątrz -  Probota I, Probota II, Putna, 
Pătrăuţi, Milişăuţi, Vaslui, Hîrlău, Iaşi, Neamţ, Bălineşti, Arbore; najprawdo
podobniej także już wtedy zostały one wzbogacone o zewnętrzną polichro

31 Tam też wykaz miejscowości, które zwiedził Podlacha, oraz fragmenty wypowiedzi 
prof. Antoniewicza, dr. Łozińskiego, dr. Czołowskiego, prof. Kolessy dotyczące problema
tyki związanej z bukowińskimi cerkwiami.
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mię. Po 1530 roku, wczasach panowania Piotra Raresza, liczba cerkwi 
z polichromią zewnętrzną wzrosła o kolejnych osiem: Dobrovăţ, Probota, 
Sf. Gheorghe i Sf. Dumitru w Suczawie, Humor, Baia, Vatra Moldoviţei 
i Coşula (Solcanu 1981: 167-181).

Sytuację badacza kultury próbującego ustalić liczbę malowanych cer
kwi i monastyrów Mołdawii, dostrzegającego sprzeczności wynikające 
głównie z braku solidnych i szeroko zakrojonych badań naukowych róż
nych dyscyplin, znacznie utrudnia funkcjonujące w potocznej kulturze prze
konanie (pochodzące z innego porządku), według którego wszystkie moł
dawskie cerkwie i monastyry posiadały kiedyś zewnętrzną polichromię. 
Zderzenie odmiennych przekonań, wynikających z różnych perspektyw 
spojrzenia -  nauki i tradycji, jest nierzadko przyczyną nieporozumień, prze
noszących się na grunt badań historycznych, stając się po raz kolejny do
wodem, iż nie tylko nauka wpływa na wyobrażenia powstające w kulturze 
typu ludowego, ale i ta ostatnia wywiera często decydujący wpływ na spo
sób konstruowania hipotez naukowych.

2.2.2. INICJATORZY PROGRAMU ZEWNĘTRZNEGO I MALARZE CERKWI
MOŁDAWSKICH

W poszukiwaniach inicjatorów malarstwa zewnętrznego cerkwi moł
dawskich, badacze skupiali się dotychczas na dwóch postaciach -  hospo
darze Piotrze Rareszu oraz metropolicie mołdawskim Grigore Roşca (zm. 
1570). Ze względu na nieliczne źródła, badania te pozostają jeszcze ciągle 
w sferze nierozstrzygniętych hipotez. W niektórych cerkwiach pojawiają 
się dane o charakterze źródłowym. Zachowane tablice erekcyjne niektó
rych świątyń zawierają informacje, które częściowo mogą potwierdzić hi
potezy o osobie, z polecenia której wymalowano cerkiew, oraz o czasie, 
wjakim to nastąpiło; np. cerkiew św. Mikołaja w Probocie została wyma
lowana wewnątrz i na zewnątrz z polecenia Grigore Roşca w 1532 roku 
(Dumitrescu 2001: 49-50). Podobnie, w pisaniu cerkwi św. Jerzego w Voro- 
neţ widnieje informacja, iż cerkiew ta została powiększona o zewnętrzny 
narteks i wymalowana w całości z zewnętrz z polecenia Grigore Roşca w 1547 
roku, czyli już po śmierci hospodara Piotra Raresza32. Ważną rolę w rozwoju 
malarstwa zewnętrznego, poza Piotrem Rareszem, miały także niektóre ro
dziny bojarskie. Znane są nazwiska fundatorów polichromii zewnętrznej cer
kwi św. Mikołaja w Rişca: biskupa Roman -  Macariusa (zm. 1558) oraz lo- 
gotetów Ioana i Teodora Balşe (Bălan 1996: 272; Demciuc brw: 8).

Teza o wpływach lokalnych na rozwój sztuki mołdawskiej prowadziła 
w konsekwencji do poszukiwania szkół malarskich, istniejących w czasach

32 Inskrypcja ta widnieje do dzisiaj na ścianie cerkwi w Voroneţ.
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panowania hospodara Stefana Wielkiego oraz Piotra Raresza. Jednak poza 
pojedynczymi nazwiskami budowniczych oraz imionami niektórych mala
rzy nie udało się ostatecznie potwierdzić istnienia lokalnych warsztatów, 
działających w I połowie XVI wieku. Aleksander Lăpedatu, poszukując 
twórców mołdawskich świątyń, przyjął podział na dwie kategorie: budow
niczych cerkwi oraz malarzy polichromii. Na podstawie dokumentów moł
dawskich z XV i XVI wieku autor stwierdza, iż budowniczowie cerkwi 
pochodzili najprawdopodobniej spoza terenów Księstwa Mołdawskiego 
-  z Polski, Węgier lub Siedmiogrodu (Lăpedatu 1912: 23-29)33. Niektóre 
szczegóły architektury oraz dokumenty z czasów Aleksandra Dobrego i Ste
fana Wielkiego przemawiają jednak za tym, iż pracowali tam przede wszyst
kim budowniczowie z terenów Rzeczypospolitej. Dopiero w I połowie wie
ku XVI, a zwłaszcza za czasów Piotra Raresza, zaczęto ich sprowadzać 
z terenów Siedmiogrodu34. Podobną hipotezę wysunął G. Balş, który, ana
lizując serię podobnych architektonicznie budowli sakralnych z czasów Ste
fana Wielkiego, stwierdził, iż niektóre ich elementy charakterystyczne były 
dla terenów polskich (Balş 1926: 268).

Drugą kategorię stanowili malarze cerkiewni -  ikonopiscy. Niestety, udało 
się zidentyfikować niewielu z nich. Dokument Aleksandra Dobrego z1415 
roku wspomina o malarzach Nechita i Dobre, którym hospodar wypłacał 
wynagrodzenie za wymalowanie cerkwi lub domów mieszkalnych, nie 
wymienia jednak narodowości czy terenów, z których pochodzili, ani cer
kwi przez nich malowanych (Ulea 1964b: 242; Solcanu 1984: 373). Z prze
łomu XV i XVI wieku pochodzi zachowana w tablicy nagrobkowej cerkwi 
św. Jerzego w Hîrlău informacja o mistrzu malarzu Gawrile z Trykalkii, 
który mógł być, według Wł. Podlachy (1912: 198) i A. Lăpedatu (1912: 29), 
autorem jej polichromii wewnętrznej. V. Brătulescu odkrył, iż w dokumen
tach mołdawskich z 1541 na dworze Piotra Raresza wymieniany jest ma

33 Zdaniem Lăpadatu, dokumenty mołdawskie od czasów hospodara Aleksandra Dobre
go potwierdzają obecność na terenie księstwa budownicznych z terenów polskich. W okre
sie panowania Stefana Wielkiego przybywali oni najprawdopodobniej przez tereny Sied
miogrodu. W połowie XVI wieku mistrzowie zaczynają być poszukiwani przez władców 
mołdawskich na terenie Siedmiogrodu. Na podstawie zachowanych źródeł badacze rumuń
scy ustalili, iż w czasach Stefana Wielkiego mistrzowie z Polski są wymieniani trzykrotnie: 
murarz Johannes ze Lwowa, kamieniarz Mistrz Jonas, który wykonał inskrypcje na gro
bach książąt mołdawskich w Rădăuţi, oraz architekt Joan Privana, który w 1482 roku wy
budował cerkiew w Chilia. Przyjmuje się, iż mistrzowie polscy budowali w XVI w. cer
kiew św. Jerzego w Suczawie (Lăpedatu 1912: 23)

34 Na ten temat zachowały się dokumenty mołdawskie -  korespondencje Piotra Rare- 
sza z władzami miast siemiogrodzkich, w których hospodar prosi o przysłanie malarzy, zob. 
DHA, I:passim.
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larz Toma, nazywany „Thomas rodem z Chocharia”. Ponieważ takie imię 
widnieje na ścianach cerkwi w Humorze pod jedną z postaci na ikonie Upad
ku Konstantynopola, badacze rumuńscy wysunęli hipotezę, iż malarz ten 
jest autorem całej polichromii (Lăpedetu 1912: 29). Sorin Ulea wskazał na 
hieromnicha Gawriła jako autora malowideł cerkwi w Balineşti (Ulea 
1964a).

Wiele nierozstrzygniętych hipotez wzbudziła także postać malarza cer
kwi w Voroneţ. W pisaniach tej cerkwi zachowała się informacja o Marcu 
przystawie (pristavul), który służył w monastyrze św. Jerzego. Zarówno 
Kozak (1903: 210), jak i Luţia (1924: 300) uznali, iż był on wykonawcąjej 
polichromii, mimo iż inskrypcja o tym nie wspomina. Polemizując z hipo
tezą badaczy przedwojennych, Solcanu na podstawie prac restauracyjnych 
dokonanych w 1960 roku stwierdził, iż malarzem cerkwi nie był Marcu 
pristav, ale diakon Ionaşco Chiril (1975: 373-378).

Podobne wątpliwości budził autor polichromii cerkwi pw. Ścięcia Gło
wy Jana Chrzciciela w Arbore. Na podstawie odczytanej w początkach XX 
wieku inskrypcji ściennej V. Grecu (1924: 282) i G. Balş (1928: 275-276) 
stwierdzili, iż autorem był malarz Dragoş (Dragoşin), syn księdza Comana 
z Jassów. W latach siedemdziesiątych, na podstawie dalszych badań Solca
nu wysunął hipotezę, iż cerkiew ta została po raz pierwszy wymalowana 
przez nieznanego twórcę tuż po jej wybudowaniu w 1502 roku. Na skutek 
walk z Turkami, którzy w 1538 roku oblegali Suczawę, malowidła wewnętrzne 
i zewnętrzne zostały częściowo zniszczone i odrestaurowane w 1541 roku 
przez Dragoşina Comana (Solcanu 1975: 45).

Podobnie, na podstawie inskrypcji ściennej odczytanej częściowo w po
czątkach XX wieku przez D. Dana (1923: 84) ustalono, iż malarzami cer
kwi w Suceviţa byli Ioan ijego brat SofTonie z Suczawy, którzy wykonali 
polichromię w czasach hospodara Jeremiego Mohyły (Brătulescu 1964: 
206-228).

Wiele kontrowersji wzbudza także pochodzenie malarzy. Wł. Podlacha 
twierdził, iż źródła mołdawskie oraz materiały archiwalne nie przynoszą 
informacji na ten temat (1912: 198). Różnice stylistyczne świadczą, iż fre
ski wykonywali różni mistrzowie; analiza stylu nie możne jednak wska
zać na region, z którego pochodził malarz danej cerkwi (Podlacha 1912: 
198-204). Malarzami mogli być zarówno mnisi, pochodzący z terenów 
greckich (w tym Góry Athos), jak i wołoskich. W XV i XVI wieku na 
tych właśnie terenach, a także na Rusi, rozwijały się centra artystyczne, 
które stymulowały najprawdopodobniej sztukę mołdawską. Podlacha 
twierdził także, iż w samej Mołdawii nie było w tym czasie warunków 
do wytworzenia lokalnych szkół malarskich i centrów artystycznych 
(1912: 198-199).
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Mimo braku źródeł, mogących potwierdzić pochodzenie i przynależ
ność etniczną malarzy, wielu z nich -  pod wpływem idei polityczno-naro- 
dowych -  uznawanych było za Mołdawian, a nawet za Rumunów (!)35. Lăpe
datu twierdził, iż ze względu na różnice wyznań malarze nie mogli być 
sprowadzani z Polski lub Węgier, przybywali zatem najprawdopodobniej 
z terenów bizantyjskiej ortodoksji (Lăpedatu 1912: 29). Warto jednak zwró
cić uwagę na fakt, iż tereny Rzeczypospolitej były w tym czasie zróżnico
wane religijnie, a na wschodnich rubieżach, gdzie zamieszkiwała ludność 
prawosławna, budowano cerkwie obrządku wschodniego i pokrywano je 
ikonami. Przykłady takiego malarstwa, o zbliżonym programie ikonogra
ficznym, sięgają w XV  wieku aż do okolic Krakowa, Wiślicy, Sandomie
rza czy Lublina36. O wpływach ruskich na program ikonograficzny świątyń 
mołdawskich świadczyć mogą także szczegóły, wprowadzone na ścianach 
cerkwi w Suceviţa, które mogą być rozpatrywane jako wyraz religijnego 
dyskursu rodu Mohyłów, nawiązującego do postanowień Soboru Stu Roz
działów w Rosji (Dragnev 2005). M.P. Kruk wskazywał na silne analogie 
między sztuką z kręgu śródziemnomorskiego a zachodnioruską i mołdawską 
w XVI i XVII wieku, w tym na niezwykłą zbieżność niektórych elemen
tów w rozbudowanych kompozycjach Sądu Ostatecznego w malowidłach 
ściennych w Mołdawii oraz na ikonach Rusi zachodniej (2000: 212). Szcze
góły tej kompozycji (motyw personifikacji morza jako kobiety zasiadają
cej na dwóch rybach, stworzenia z mórz południowych, ośmiornice) mogą 
wskazywać także, zdaniem tego badacza, na znajomość regionu śródziem
nomorskiego przez malarzy (Kruk 2000: 212). Zbieżności kompozycji Sądu 
Ostatecznego w sztuce mołdawskiej z kręgiem sztuki ruskiej dostrzegał tak
że (za Reau) S. Dumitrescu, przypisując jednak Mołdawii pierwszeństwo 
w pojawieniu i upowszechnieniu się tematu (2001: 107sn). Warto jednak 
zastanowić się, czy zbieżności takie nie wynikają ze wspólnej u ich twór
ców znajomości dzieł religijnych, leżących u źródeł sakralnej ikonografii, 
a nie z ich etnosu czy też regionu, z którego pochodzili. Podobieństwo ele
mentów, mających wskazywać na śródziemnomorski region pochodzenia 
malarzy cerkwi, może wynikać ze wspólnego wzornika, jakim była litera
tura religijna, zwłaszcza iż wiele tekstów kanonicznych i pseudokanonicz- 
nych pochodzi z tamtego regionu. Wydaje się, iż kontakty między mona
styrami Góry Athos, Mołdawii, Rzeczypospolitej i Rusi (Rosji), znajomość

35 S. Ulea twierdził, iż malarz Thomas z Chocharia był w rzeczywistości Mołdawiani- 
nem, ajego podobizna -  pierwszy w sztuce rumunskiej autoportret -  znajduje się na ikonie 
Oblężenia Konstantynopola w cerkwi w Humorze. Postać ta przebija pierś tureckiego wo
dza, który nadciąga na czele swoich wojsk do bram Konstantynopola (1963: 72-73).

36 Na ten temat zob. publikacje Różyckiej Bryzek (1965; 1968; 1970; 1971; 1972; 
1977; 1983; 1986).
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tych samych tekstów religijnych, ten sam czas powstania malarstwa oraz 
jego podobieństwo mogą wskazywać także na wspólnotę warsztatu. Na 
podstawie dostępnych źródeł nie można jednak ustalić, czy był to jeden 
warsztat, z którego rozchodzili się wędrowni malarze, czy też istniało kilka 
warsztatów, pracujących według tych samych wzorników.

2.2.3. GENEZA POLICHROMII ZEWNĘTRZNEJ

Jedną z najbardziej spornych kwestii jest geneza polichromii zewnętrz
nej cerkwi mołdawskich. W badaniach nad tą problematyką wyraźnie wy
różniają się dwa nurty, skupiające się na poszukiwaniu źródeł tego malar
stwa poza przestrzenią kulturową Rumunii (Mołdawii) oraz na wyjaśnia
niu fenomenu tej polichromii.

Najstarsze hipotezy badawcze, dotyczące przestrzeni kulturowej, zja- 
kiej napłynęły do Mołdawii impulsy ozdabiania ścian zewnętrznych bu
dowli sakralnych, cechowała wybiórczość przykładów oraz nieuzasadnio
ne łączenie odległych przestrzennie zabytków sztuki. Niektóre ze współ
czesnych hipotez wydają się także próbą poszukiwania za wszelką cenę 
związków między odmiennymi kulturami i religiami. Widać to zwłaszcza 
w wypadku hipotezy orientalnej (wschodniej). Jej twórca, Józef Strzygow- 
ski, wiązał malarstwo ścian zewnętrznych z kręgiem szeroko pojętej sztuki 
wschodniej. Wychodząc z założenia, iż filozofia transcendentalna mazda- 
izmu odegrała zasadniczą rolę w formowaniu się sztuki chrześcijańskiej, 
wywodził polichromię zewnętrzną cerkwi bukowińskich ze zwyczaju po
chodzenia irańskiego i syryjskiego, a zwłaszcza mazdajskiego. Mimo bra
ku zachowanych dzieł sztuki z tego regionu uważał, iż dekoracja w kamie
niu lub malarstwo ścian zewnętrznych było dla mazdajczyków typowym 
sposobem wyrażania symboliki religijnej. W upowszechnieniu się tej prak
tyki na terenach Mołdawii pośredniczyła zarówno sztuka bizantyjska (mo
zaiki z Kahrie-Djami-Chora), ormiańska (zwłaszcza zachowane rzeźby ka
mienne świątyń ormiańskich z Athamar z X wieku) oraz ruska z regionu 
włodzimiersko-suzdalskiego (XIII w.). Mimo braku wystarczających do
wodów, pozwalających łączyć odległe i wybiórczo potraktowane przykła
dy, badacz ten twierdził, iż drogi tych wpływów pozwalają widzieć w sztu
ce mołdawskiej z XVI wieku kontynuację starej, irańskiej tradycji (Strzy- 
gowski 1913)37.

W latach międzywojennych dominującą w wyjaśnianiu pochodzenia po
lichromii zewnętrznej cerkwi mołdawskich stała się tzw. hipoteza balkań-

37 Na temat hipotezy Strzygowskiego zob. także Murnu (1913: 128-131); Ulea (1963: 57).
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ska, zapoczątkowana przez rumuńskiego badacza I.D. Ştefănescu. Opiera
jąc się na podobieństwie tematów ikonograficznych w sztuce niektórych 
cerkwi bułgarskich i mołdawskich, Ştefănescu doszedł do wniosku, iż zwy
czaj malowania cerkwi bukowińskich przyszedł na tereny krajów bałkań
skich, a zwłaszcza Bułgarii, ze Wschodu przez Bizancjum, skąd następnie 
przejęty został przez sztukę mołdawską (Ştefănescu 1928). Także rumuń
ski badacz G. Balş wiązał wpływy na malarstwo mołdawskie z krajami 
bałkańskimi (zwłaszcza Serbią), a także Górą Athos. Jako jeden z pierw
szych zwrócił także uwagę na unikalny wymiar tego malarstwa na świecie, 
co przypisywał inwencji artystów mołdawskich (Balş 1925: 12-13). Paul 
Henry, rumuński badacz pracujący we Francji uznał, iż zwyczaj malowa
nia cerkwi mołdawskich przybył z terenów Bułgarii. Jednocześnie autor 
zwrócił uwagę na miejscową tradycję i stwierdził, iż wyjątkową rolę w tym 
malarstwie odegrał także ludowy zwyczaj, polegający na ozdabianiu oto
czenia, zarówno domów, gospodarstw, świątyń, jak i strojów (Henry 1930). 
Nie można jednak nie dostrzec w tej hipotezie wpływu nurtów politycz
nych, zmierzających do ukazania wyjątkowego znaczenia kultury ludowej 
w rumuńskiej historii. Wątpliwości budzi argument, iż ludowe zdobnictwo 
stało się inspiracją dla religijnej sztuki mołdawskiej późnego średniowie
cza; ponadto każda kultura ludowa wykazuje tendencję do ozdabiania swo
ich wytworów. Zdobnictwo rumuńskie nie wydaje się wyjątkowe w szer
szym kontekście sztuki ludowej innych kręgów kulturowych, choćby dla
tego, iż nie istnieją żadne normy zdobnictwa, pozwalające na określenie 
ich wielkości i wyjątkowości. O pewnej irracjonalności hipotez badaczy 
przedwojennych świadczy także fakt, na który już w latach powojennych 
zwrócił uwagę bizantynolog ze Strasburga -  Andre Grabar. Udowodnił on, 
iż zarówno przykłady podawane przez Ştefănescu, jak i Henry’ego są myl
nie datowane i pochodzą z późniejszego okresu sztuki bałkańskiej (!). Do
strzegając zależność cerkwi mołdawskiej od stolicy bizantyjskiej twierdził, 
iż przestrzenią, która wpłynęła decydująco na orientacje sakralne wczesnej 
sztuki Wołoszczyzny i Mołdawii, był Konstantynopol, w którym (przed 
upadkiem w 1453 r.) najprawdopodobniej była wymalowana fasada jednej 
ze świątyń (św. Dziewicy Peribleptos). Próby malarstwa zewnętrznego po
jawiały się także, zdaniem tego badacza, między XIV a XVII wiekiem w in
nych krajach -  Grecji, Bułgarii, Serbii. Grabar twierdził także, iż istnieje 
podobieństwo ikonograficzne malarstwa ściennego Mołdawii z polichro
mią cerkwi Macedonii i Serbii (s. 110) oraz pewne zbieżności ze świąty
niami św. Klemensa w Ochrydzie, w Nagoricino, Gracanicy, a także Le- 
snovie i Decani. Ikonograficzny program cerkwi mołdawskich, zarówno 
pojedyncze sceny (Dzieciństwo Marii, Cuda Chrystusa, Pasja Chrystusa, 
Zmartwychwstanie), jak i cykle (sceny z życia patrona cerkwi w narteksie,
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Sobory Powszechne, Sąd Ostateczny), wykazuje wiele punktów wspólnych 
z bałkańskimi cerkwiami, a także świątyniami Włodzimierza i Athamar. 
Biorąc jednak pod uwagę, iż na wymienionych przez Grabara obszarach 
dominowała sztuka prawosławna, wykonywana według ustalonych kano
nów malarskich, podobieństwa ikonograficzne między nimi nie wydają się 
niczym wyjątkowym. Grabar wskazywał także na jeszcze jeden ważny przy
kład malarstwa z kręgu mołdawskiego -  cerkiew w Lujeni, jak twierdził 
fundację litewską38, która jako jedna z pierwszych świątyń wymalowanych 
na tych terenach w XV wieku, wymaga zbadania wpływów na nią oddzia
ływujących. Mimo śladów zewnętrznej polichromii w innych krajach krę
gu bizantyjsko-bałkańskiego, w Mołdawii zapoczątkowano malowanie ca
łych powierzchni ściennych. Grabar wiązał także powstanie polichromii 
zewnętrznej z pojawieniem się w sakralnej architekturze Mołdawii w XVI 
wieku przedsionka. Za pierwszych malarzy uznał Serbów (Grabar 1968: 
101-121). Znany rumuński bizantynista Vasilie Grecu wiązał genezę ma
larstwa świątyń mołdawskich z Serbią. Opierając się na pracach restaura
cyjnych, prowadzonych przez architekta Boskovica, dotarł do informacji, 
iż niektóre z tych zabytków już w XIV wieku posiadały freski na ścianach 
zewnętrznych przedsionka (Grecu 1935: 239). Zarówno plan architekto
niczny, jak i program ikonograficzny cerkwi mołdawskich powtarza w części 
plan i program cerkwi serbskich; należy zatem uznać wzajemne wpływy. 
Zasadniczym jednak powodem uznania obu wpływów była dla Grecu ana
liza nie całego programu ikonograficznego, ale szczegółów jednej ze scen 
(Oblężenie Konstantynopola z Akatystu ku czci Matki Bożej) (Grecu 1935: 
240)39.

W latach międzywojennych powstała także tzw. hipoteza zachodnia, 
zwana także tyrolską (lub poludniowotyrolską), której twórca -  Philip 
Schweinfurth, profesor historii sztuki Uniwersytetu we Wrocławiu -  jako 
obszar bezpośrednich wpływów kulturowych na sztukę mołdawską wska
zywał zachodni Tyrol (1935). Po II wojnie światowej badania te kontynu
owała niemiecka badaczka Christa Zach, która na podstawie zachowanych 
zabytków stwierdziła, iż w południowym Tyrolu istnieją wiejskie kościoły 
z zachowaną polichromią zewnętrzną (1978). Malarstwo to obejmowało

38 Na związek z Litwą zwracał także uwagę w 1906 roku prof. Bełz Antoniewicz, któ
ry podczas dyskusji z W. Podlachą przytoczył informację o portrecie litewskiego księcia 
Witolda w scenie fundacyjnej fresków w Łużanach. Obecnie badacze rumuńscy twierdzą, 
iż cerkiew ta wybudowana została przez mołdawskiego bojara -  Teodora Witolda (a nie 
księcia Witolda, stąd błąd wielu badaczy) i wymalowana zjego polecenia w latach 1460
-1477 (Pahomiu 1998: 151-154).

39 Na terenie Serbii ikona ta miała się znajdować w cerkwi św. Piotra nad jeziorem 
Prespa. Inne malowane z zewnątrz cerkwie znajdowały się także w Sopocani, Voljavaţ, 
Sretenje, Kom, Kablar oraz w Ochrydzie (Grecu 1935: 240sn).
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głównie niewielką przestrzeń wokół portalu, a niekiedy także całą przyle
gającą do niego ścianę. W regionie tym nie występują natomiast przykłady 
malowania powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych. Według Zach, wzo
ry dla malarstwa tyrolskiego przybyły początkowo z południa, z kręgu Bi
zancjum, a zwłaszcza dzisiejszych Włoch, a następnie pojawiły się w re
gionach północnej Europy -  południowych Niemczech, Niderlandach i Bur- 
gundii. Z obszaru alpejskiego malarstwo to rozprzestrzeniło się dalej, 
poprzez Siedmiogród (lub Polskę) do północnej Mołdawii. Taką hipotezę 
potwierdzają także niektóre tematy ikonografii ściennej, m.in. postać św. 
Krzysztofa, która była szczególnie popularna w malarstwie kościołów Ty
rolu, następnie Siedmiogrodu, a w Mołdawii pojawiła się na ścianach cer
kwi w Arbore (Zach 1978: 671-685).

W bezpośrednim związku z hipotezą tyrolską pozostaje także tzw. hi
poteza siedmiogrodzka, której twórcą był w latach powojennych rumuński 
badacz Vasilie Drăguţ (1965: 75-101). Badania nad fasadami saskich, sze- 
klerskich i węgierskich kościołów katolickich i protestanckich oraz prawo
sławnych cerkwi z Siedmiogrodu doprowadziły do odkrycia, iż istniała tam 
dekoracja ścian zewnętrznych, podobnie jak w gotyckich kościołach Euro
py Zachodniej (Katalonia, Szwajcaria, południowa Francja, Włochy) oraz 
w miastach Europy Środkowej (Czechy, Słowacja, Węgry, Tyrol, Słowe
nia, Austria). W świątyniach siedmiogrodzkich malarstwo ścienne wystę
powało zazwyczaj w okolicach portalu, a niekiedy także na ścianie i absy
dzie południowej (Strei), północnej (Crişor) oraz ścianach wieży (Sînta 
Măria Orlea). Dekoracja alfresco, pojawiająca się powszechnie wokół por
tali kościołów, przedstawiająca zwykle tzw. ikonę chramową lub Sądu Osta
tecznego, objęła z czasem całą powierzchnię ścian. Analizując malarstwo 
ścian zewnętrznych kościołów Siedmiogrodu, Drăguţ stwierdził, iż powta
rza się w nim zazwyczaj tematyka eschatologiczna -  wyobrażenie św. 
Krzysztofa (Strei, Floreşti, Dîrlos, Tătîrlaua), elementy kompozycji Sądu 
Ostatecznego oraz najprawdopodobniej fragmenty dotyczące męczeństw 
świętych (Tileagd, Delniţa, Floreşti, Dîrlos). Malarstwo to pochodzi naj
prawdopodobniej z okresu, który poprzedził reformację -  większość cer
kwi badacz ten datował na I połowę wieku XVI; jednakże styl architekto
niczny niektórych zabytków mógł pochodzić z wieku XV (S. Maria Orlea), 
a nawet XIV (Strei). Drăguţ doszedł ostatecznie do wniosku, iż malarstwo 
siedmiogrodzkie odegrało niewątpliwie rolę stymulującą, ale nie promie
niującą na sztukę mołdawską (Drăguţ 1965: 101).

W latach międzywojennych w Rumunii zaczęły powstawać także hi
potezy, dotyczące samego fenomenu polichromii zewnętrznej cerkwi moł
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dawskich oraz jego znaczenia w kulturze późnego średniowiecza. To wła
śnie wówczas pojawiła się hipoteza tzw. Biblii pauperum, która do dzi
siaj uznawana jest za jedno z najbardziej wiarygodnych wyjaśnień. Istotą 
jej jest przekonanie, iż program ikonograficzny stworzony został w cza
sach późnego średniowiecza jako wykładnia teologii prawosławnej dla 
niepiśmiennego ludu mołdawskiego. Małe mołdawskie cerkwie, które 
nie mogły pomieścić wiernych, wymalowane zostały na zewnątrz, aby 
lud miał przed oczyma sceny, dotyczące najważniejszych tematów teo
logii chrześcijańskiej (Balş 1925). Pomijając kwestię różnic w rozumie
niu ikon między kanonem teologicznym ajego odbiorem w świadomo
ści ludowej tamtych czasów, nie można nie zwrócić uwagi na związek 
tej hipotezy z ideami rumuńskiej historiografii, głoszącymi ludowe ob
licze tej kultury. Ze względu na brak źródeł wątpliwości badawcze bu
dzi zarówno samo twierdzenie o liczbie wiernych, biorących udział w na
bożeństwach w czasach późnego średniowiecza, jak i pogląd, iż to właśnie 
dla ludu został wymyślony i namalowany tak skomplikowany program 
ikonograficzny. Odmienna jest także teologia świętego obrazu w Ko
ściele wschodnim i zachodnim. W prawosławiu ikona nie może pełnić 
funkcji Biblii pauperum, gdyż jest ona odbiciem prawdziwego Wize
runku Boga-Człowieka i symbolicznie ma prowadzić do Niego. Element 
dydaktyczny, jeśli w ogóle istnieje w ikonie, pełni rolę podrzędną i funk
cjonuje jedynie „w tle”.

Po II wojnie światowej w Rumunii pojawiły się kolejne hipotezy, u pod
staw których tkwiły nie tylko idee nacjonalistyczne, lecz także swoiste
-  nie tylko zresztą rumuńskie -  przenoszenie znaczeń religijnych w sferę 
ideologii i polityki. Idea Rumunii -  obwarowanej twierdzy, zwanej w tym 
czasie łacińską wyspą w oceanie Słowian, wpłynęła na hipotezę Sorina 
Ulei, który w poszukiwaniu genezy polichromii zewnętrznej mołdawskich 
cerkwi zwrócił uwagę przede wszystkim na czynnik historyczny i poli
tyczny. Według niego, malarstwo ścienne cerkwi i monastyrów stworzo
ne zostało w najbardziej dramatycznym okresie średniowiecznej historii 
Mołdawii -  zagrożenia ze strony imperatora tureckiego Sulejmana Wspa
niałego ijego wojsk. Wybór i redakcja tematów miały zatem znaczenie 
symboliczne -  zjednej strony miały Mołdawianom dodać odwagi do walki 
o niezależność ziem; z drugiej -  pełnić rolę zbiorowej inwokacji narodu 
mołdawskiego, skierowanej do Zbawiciela za pośrednictwem Matki Bo
żej, Jana Chrzciciela i wszystkich świętych, proszącej o uratowanie Księ
stwa Mołdawskiego, wygranie walk z Turkami oraz skazanie obcych na
rodów i religii -  Turków, Tatarów, Żydów, Ormian, Polaków i Węgrów
-  na wieczny ogień gehenny. Spojrzenie Ulei na źródła mołdawskiej iko
nografii dokonywało się poprzez wybrane tematy -  kluczową rolę pełni
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ły tu ikony Oblężenie Konstantynopola, Kawalkada cesarza Konstanty
na, Sąd Ostateczny, Pochód Wszystkich Świętych czy wyobrażenia świę
tych rycerzy-wojowników. O irracjonalności hipotez tego badacza oraz 
wyjątkowym abstrahowaniu od właściwych temu malarstwu znaczeń re
ligijnych świadczy także przekonanie, iż pełniło ono nie tylko funkcję 
polityczno-narodową, ale także i społeczną, uwidaczniającą się w tzw. 
tematach wtórnych. W swoistej Bibliipauperum wprowadzone były (zda
niem Ulei) charakterystyczne dla średniowiecza treści, związane z kryty
ką feudalizmu jako ustroju społecznego. Temat Cyrografu Adama z cy
klu Genezy oraz ikona Granice Przestworzy, poprzez zawarte w nich tre
ści, łatwo trafiać miały do mentalności ludowej Mołdawian (Ulea 1963, 
1972). Hipoteza Ulei, mimo interpretacji programu ikonograficznego cer
kwi mołdawskich w oderwaniu od kontekstu religijnego, uznana została 
za wzorcową i obowiązywała aż do czasów współczesnych nie tylko wśród 
badaczy rumuńskich, ale i prawosławnych mnichów i mniszek, oprowa
dzających turystów wokół malowanych cerkwi Bukowiny.

Problematyką ikonografii cerkwi mołdawskich zajął się także w latach 
powojennych Ireniu Crăciunaş, który poza przyjęciem hipotezy Biblii pau
perum, zwrócił uwagę na swoisty geniusz owej rumuńskiej polichromii. 
Badacz ten pod wpływem mitologii Rumunii -  obwarowanej twierdzy uznał 
także, iż u podstaw malarstwa mołdawskiego leżą nie tylko czynniki poli
tyczne, ale i religijne. Upowszechnienie się polichromii zewnętrznej na 
ścianach cerkwi mołdawskich miało, jego zdaniem, związek z wystąpie
niem w1514 roku wNiemczech Marcina Lutra i stopniowym rozszerza
niem się w XVI wieku reformacji. Herezja, obejmująca nowe obszary Eu
ropy, skłonić miała hospodara Piotra Raresza do wystąpienia przeciw odła
mom religijnym, które sprzeciwiały się podstawom ortodoksji -  kultowi 
świętych i kultowi obrazów. Malarstwo mołdawskie afirmowało zatem to, 
co negowała reformacja -  rolę ikony wpoznaniu Boga (Crăciunaş 1969: 
422-423).

Po upadku reżimu Ceauşescu w 1989 roku w kulturze rumuńskiej poja
wiła się możliwość prac naukowych, wolnych od ideologii. Nurty antropo
logicznej metody zwanej w Rumunii imagologie przyczyniły się do ukaza
nia mitycznego wymiaru badań nad narodową i religijną obcością. Postu
lat krytycznego odczytywania historii i dostrzegania mitycznego wymiaru 
nauki rumuńskiej, sformułowany przez Luciana Boię (1997), zaowocował 
z czasem refleksją nad własnym dziedzictwem kulturowym, w tym także 
nowymi hipotezami, dotyczącymi cerkwi i monastyrów Mołdawii. Anali
zę taką podjął w 2001 roku Sorin Dumitrescu, który wychodząc z założe
nia, iż kulturę można tłumaczyć i próbować zrozumieć jedynie przez kultu
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rę, zaproponował nową perspektywę badań40. Hipoteza Dumitrescu jest 
punktem przełomowym w rozważaniach nad znaczeniem ikonografii cer
kwi bukowińskich i stanowi udaną próbę dotarcia do zapomnianego reli
gijnego języka obrazów i symboli chrześcijaństwa w kulturze rumuńskiej. 
Badacz ten stwierdził, iż program ikonograficzny zewnętrznych ścian cer
kwi mołdawskich jest rodzajem dyskursu religijnego hospodarów Stefana 
Wielkiego ijego syna Piotra Raresza oraz metropolity Grigore Roşca, od
zwierciedlającego ich sposób myślenia i zadumę nad losami całego chrze
ścijaństwa (2001: 74ns). Dumitrescu, starając się dotrzeć do istoty średnio
wiecznej kultury, uważa, iż człowiek żyjący w tej epoce, owładnięty Biblią 
i Tradycją (pisma ojców Kościoła, hagiografia, dokumenty synodalne), tar
gany był egzystencjalnym i metafizycznym niepokojem, który pragnął wy
razić poprzez sztukę. Widzenie poprzedza obraz -  podstawowa teza Dumi
trescu prowadzi do przekonania, iż każde dzieło sztuki powstałe w średnio
wiecznej tradycji chrześcijańskiej było poprzedzone widzeniem religijnym. 
Sztuka staje się zatem odbiciem tego, co widzi jej twórca (widzeniem śre
dniowiecznego malarza jest ikona -  obraz świętej postaci) (Dumitrescu 2001: 
24ns). Przyjęcie religijnej perspektywy badań pozwala na odkrycie zna
czenia cerkwi mołdawskich i ich programu ikonograficznego. Kluczem do 
ich zrozumienia jest znajomość dwóch pomijanych lub nieznanych dotych
czas literackich tekstów religijnych. Najważniejszym z nich są Lamenty 
Iwana Peresvetova (Plîngerii lui Ivaşco Peresvetov), utwór Iwana Peresve- 
tova, żyjącego w czasach cara Iwana Groźnego, który, podróżując po dwo
rach władców europejskich, zatrzymał się na pewien czas u mołdawskiego 
wojewody Piotra Raresza (Dumitrescu 2001: 71). Na podstawie analizy 
tego tekstu rumuński antropolog odkrywa symboliczne znaczenie sceny, 
zwanej dotychczas Oblężeniem Konstantynopola. W utworze Peresvetova 
wojewoda Piotr Raresz prosi cara, aby wkontekście Boskiej Opatrzności 
i ingerencji Boga w historię świata odczytał wydarzenie, jakim był Upa
dek (a nie Oblężenie) Konstantynopola, spowodowany przez wojska sułta
na Mehmeda II w 1453 roku (Peresvetov 2001: 349-366). Dumitrescu 
stwierdza, iż ikona Upadku Konstantynopola była w zamyśle twórców nad
rzędną kompozycją, a cały religijny program został podporządkowany tre
ściom eschatologicznym. W piśmie ruskiego dworzanina ujawniała się głę
boka zaduma hospodara Raresza nad Historią -  upadek stolicy Bizancjum

40 S. Dumitrescu zarzucił wszystkim dotychczasowym badaczom błąd metodologicz
ny, polegający na braku osadzenia fenomenu zjawiska w kontekście kulturowym, ignoran
cję religijnego znaczenia cerkwi i ich programu ikonograficznego, brak metody badań tzw. 
kultury duchowej; ignorancję w sprawie mentalności człowieka Wschodu oraz nieznajo
mość związków między ikonografią zewnętrzną a wewnętrzną mołdawskich cerkwi (Du
mitrescu 2001: 11-22).
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postrzegał on jako ingerencję Boskiej Opatrzności wlosy grzesznego świata 
Bizantyjczyków.

Drugim źródłem, wykorzystywanym w rozważaniach przez Sorina Du
mitrescu, jest nieznany dotychczas badaczom tekst eschatologiczny, zaty
tułowany Widzenie Straszliwego Sądu (Vedenie despre înfricoşata Jude
cata). Zawarty jest on w hagiografii św. Nifona, biskupa z Konstancy, ży
jącego w IV wieku. Źródło to zostało odkryte dopiero w 1970 roku przez 
jednego z mnichów w monastyrze Dionision na Górze Athos41, a w 1988 
roku św. Nifon z Konstancy został wpisany do Sinaxaru Cerkwi Greckiej 
na dzień 23 grudnia (Dumitrescu 2001: 82ns)42. Przypuszczalnie do wyko
rzystania tego źródła w ikonografii cerkwi bukowińskich przyczyniła się 
postać patriarchy Konstantynopola -  św. Nifona (ok. 1434-1440 do 1508), 
który na zaproszenie hospodara Radu Wielkiego (panował w latach 1495
-1508) przebywał na Wołoszczyźnie w latach 1503-1505, a następnie udał 
się na Górę Athos, gdzie w 1508 roku zmarł wmonastyrze Dionision43. 
Najprawdopodobniej także patriarcha Konstantynopola uznawał św. Nifo
na z Konstancy za swojego opiekuna i mistrza duchowego. Treść tego dzieła, 
odnosząca się do dwóch wydarzeń eschatologicznych, jakie rozegrają się 
u końca czasów (Sądu Ostatecznego i Wielkiego Święta Niebiańskiego), od
powiada programowi ikonograficznemu, występującemu w cerkwiach moł
dawskich, na który składa się dwanaście głównych tematów (Dumitrescu 
2001: 99ns). Program eschatologiczny cerkwi mołdawskich jest zatem w ca
łości teologią końca czasów i momentu Sądu Ostatecznego. Wraz z upad
kiem Bizancjum zły czas musi odejść, aby podzieleni chrześcijanie -  grzesz
nicy, których Bóg ukarał, ingerując w historię (przysłanie Turków Osmań
skich i upadek Bizancjum), nawrócili się i ukorzyli przed Stwórcą 
(Dumitrescu 2001: 169). Hipoteza Dumitrescu, znakomicie udowodniona, 
wykorzystująca także po raz pierwszy teologię ikony odczytywaną na wie
lu poziomach, wymaga jednak korekty. Dyskurs tematyczny ikonografii 
ściennej cerkwi bukowińskich oparty jest na literackich tekstach chrześci
jańskich, zarówno kanonicznych, jak apokryficznych. Część z tych tekstów

41 Według dokumentów mołdawskich, mnisi monastyru Dionision z Góry Athos pozo
stawali w ścisłych kontaktach z hospodarami Wołoszczyzny i Mołdawii w XVI wieku. Na 
ten temat zob. Iorga (1913-1914: 220); Beza (2002: 239-245).

42 Żywot ten został po raz pierwszy przetłumaczony na język rumuński przez mnicha 
Petroniu Tănase z Monastyru Prodromou w 1994 roku i wydany w wydawnictwie Biskup
stwa Roman.

43 Sw. Nifon z Konstantynopola został kanonizowany w1517 roku. Rumuńska Cer
kiew Prawosławna obchodzi jego święto 11 sierpnia. O postaci tego świętego zob. Iorga 
(1913-1914: 220); Popescu (1914: 8-31); Păcurariu (2000: 186-190); Dumitrescu (2001: 
passim). Religijne utwory św. Nifona z Konstancji ukazały się m.in. w 2002 roku wwy- 
dawnictwie Anastasia z Bukaresztu.



Malowane cerkwie i monastyry Południowej Bukowiny... 61

została z czasem zapisana i skodyfikowana w kanony malarskie i pojawiła 
się we wzornikach (hermenejach i podlinnikach) bizantyjskich; jednakże 
istniały także dzieła, które były bezpośrednią inspiracją tej ikonografii, nie- 
ujęte w późniejszych wzornikach. Program malarski cerkwi bukowińskich 
może mieć, zgodnie z ostatnią hipotezą S. Dumitrescu, w całości znacze
nie eschatologiczne, jednak oparcie się na dwóch dziełach -  Widzeniu Strasz
liwego Sądu św. Nifona oraz Lamentach Iwana Peresvetova -  nie może 
być wystarczającym źródłem dla tej ikonografii, gdyż niektóre jej tematy 
nie mieszczą się w tych dwóch tekstach. Raczej można tu mówić o pewnej 
syntezie źródeł literackich, których wspólna myśl mogła, ale nie musiała, 
polegać na ukazaniu historii całego chrześcijaństwa i eschatologicznego 
momentu, w którym znalazło się ono po upadku Bizancjum.

3. IKONOGRAFIA CERKWI BUKOWIŃSKICH 
A TZW. TREŚCI FOLKLORYSTYCZNE

Odrębnym problemem badawczym, związanym z fenomenem cerkwi 
i monastyrów mołdawskich, jest występowanie w ich malarstwie ściennym 
tzw. wpływów lokalnych, zwanych także wpływami folkloru mołdawskiego 
lub też coraz częściej -  dokumentami rozmaitych aspektów kultury ludo
wej społeczeństwa rumuńskiego czasów późnego średniowiecza (Solcanu 
2002: 11-14). Historiografia, dążąca nieustannie do potwierdzenia średnio
wiecznych korzeni narodu rumuńskiego oraz tzw. ludowego oblicza jego 
kultury, wywarła wpływ na szereg badań nad malowidłami ściennymi cer
kwi mołdawskich, w których poszukiwano tzw. elementów kultury naro
dowej. Badania te były częściowo skutkiem dominującej w nauce rumuń
skiej hipotezy, traktującej ikonografię świątyń jako rodzaj Biblii paupe- 
rum. Jej naturalną konsekwencją było stwierdzenie, iż wprowadzenie do 
kanonicznego programu malowideł ściennych elementów lokalnej tradycji 
ułatwiło ludowi zrozumienie chrześcijańskiej teologii. Nie w pełni udoku
mentowana hipoteza o istnieniu szkół malarskich na terenach Mołdawii, 
w których pracować mieli miejscowi artyści, doprowadziła do przekona
nia, iż to właśnie z ich inicjatywy w malarstwie ściennym pojawić się mia
ło wiele elementów folkloru (Simionovici 1997: 88).

Badania nad elementami folkloru mołdawskiego we freskach cerkwi 
Bukowiny rozpoczęły się w latach przedwojennych. Niektórzy autorzy 
wskazywali na ikony, których źródłem były rumuńskie wierzenia ludowe.
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Paul Henry np. odnalazł na ścianach zewnętrznych trzech cerkwi (Voroneţ, 
Vatra Moldoviţei, Suceviţa) ikonę zwaną Cyrograf Adama {Zapis lui Adam), 
występującą w scenach ilustrujących wydarzenia z biblijnej Księgi Rodza
ju. Treść tej kompozycji badacz związał z istniejącymi w folklorze rumuń
skim legendami pochodzenia bogomilskiego, dotyczącymi umowy, którą 
po wygnaniu z raju podpisał Adam z Diabłem (Henry 1928); podobnego 
zdania był także T. Balota. Część wypędzonych z Półwyspu Bałkańskiego 
bogomiłów przeniosła się na tereny położone na północ od Dunaju, a nie
które elementy ich wierzeń przeniknęły do kultury ludowej (1964: 55). W la
tach powojennych N. Cartojan wskazywał na obecność na ścianach buko
wińskich cerkwi ikony Granice Przestworzy, związanej z ludowymi wie
rzeniami eschatologicznymi. Jej literackim źródłem był żywot św. Bazylego 
Wielkiego, mnicha żyjącego w X wieku, w którym pojawia się motyw 
wędrówki duszy do raju po śmierci człowieka. Badacz ten zwrócił także 
uwagę na przedstawienia św. Jerzego zabijającego smoka, mające liczne 
odpowiedniki w legendach bohaterskich regionu Bałkanów (Cartojan 1974: 
191-202). V. Vătăşianu iT. Chrzanowski wskazywali, iż obecność świń 
i psów w scenie Ścigania Żydów przezfaraona (Urmărirea evreilor de către 
faraon) na ścianach cerkwi w Suceviţa ma związek z rumuńskim powie
dzeniem „poszli w drogę z psami i świniami” (Vătăşianu 1965: 33; Chrza
nowski 1979: 87)44.

Wielu badaczy wskazywało na instrumenty muzyczne, namalowane 
w kompozycji Sądu Ostatecznego, które używane być miały w starorumuń- 
skiej kulturze ludowej -  trombity, w które dmą aniołowie budzący zmar
łych u końca świata, oraz kobzę, na której gra Dawid, śpiewający psalmy 
u bram raju (Simionovici 1997: 88). Solcanu doszukiwał się istnienia w ma
larstwie cerkiewnym przedstawień choreograficznych; w ikonie Przypo
wieści o synu marnotrawnym w cerkwiach św. Jerzego w Suczawie, Hu
mor, Arbore i Voroneţ odnalazł mołdawski taniec zwany horă, wykonywa
ny przez uczestników biesiady (Solcanu 1976; Solcanu 2001: 156-174). 
Zwrócił on także uwagę na obecne w malowidłach elementy mołdawskie
go stroju ludowego, a zwłaszcza na nakrycia głowy mołdawskich wład
czyń w scenach wotywnych, które identyfikował z elementem stroju za
mężnych chłopek, zwanym maramă oraz cunună (Solcanu 1969: 309-316).

Wskazywano także na występowanie na ikonach Genezy w cerkwiach 
Voroneţ i Suceviţa narzędzi rolniczych, używanych w okresie późnego śre

44 Związek tych ikon z wierzeniami rumuńskimi oraz z chrześcijańską literaturą apo
kryficzną omawiam w rozdziale III -  Ikona jako zwierciadło czasu, w części Wędrowcy ku 
innemu światu. Ikona a eschatologia (Sąd Ostateczny, Drabina do Nieba, Granice Prze
stworzy) oraz w rozdziale V -  Nie wszyscy są jednego Boga.
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dniowiecza -  radeł, pługów i sierpów. Podobne narzędzia odnaleziono w sce
nach żywota św. Eliasza w cerkwi Sf. Ilie k. Suczawy. Solcanu wskazał 
także na obecność rumuńskich motyk w scenie z żywota św. Mikołaja w Su- 
ceviţa; grabi w scenie z żywota św. Jerzego w cerkwi Arbore; cebrzyków 
oraz kadzi w Apokalipsie św. Jana w cerkwi Suceviţa (Solcanu 2002: 15
-41). Wśród scen z Genezy, ilustrujących ziemskie życie pierwszych ludzi, 
wskazywano także na tradycyjne zajęcie mołdawskich kobiet -  przędzenie 
(Solcanu 2002: 43-46).

Badacze zwrócili także uwagę na pojazdy, włączone w tradycyjne przed
stawienia ikonograficzne -  wóz, na którym Eliasz udaje się do nieba na 
ikonach Sinaxaru w cerkwi w Voroneţ, oraz wozy, na których Żydzi opusz
czają Egipt w scenie Ścigania Żydów przez Faraona w cerkwi Suceviţa. 
Ich wygląd odpowiadać miał wozom, używanym przez lud w czasach póź
nego średniowiecza na terenach mołdawskich. Podobnie w scenach z ży
wota św. Mikołaja w cerkwi Balineşti, Suceviţa i Upadku Konstantynopo
la w Vatra Moldoviţei i Humor odnaleziono mołdawskie statki i łodzie (Sol
canu 2002: 61-75). Elena Simionovici doszukiwała się przedmiotów 
codziennego użytku -  ław, na których siedzą apostołowie, i ręczników moł
dawskich, w które owinięte są dusze zbawionych w scenach Sądu Osta
tecznego (1997: 88).

Czy malowidła cerkwi bukowińskich mogą służyć jako jedno ze źró
deł rekonstrukcji mołdawskiej kultury ludowej czasów późnego średnio
wiecza? Problem jest bardzo skomplikowany, gdyż przy tak dalekich re
konstrukcjach przeszłości etnografowie napotykają wiele aspektów, do
tyczących kultury ludowej, które zmuszają ich do uznania nieciągłości 
swojej wiedzy. Nie wiadomo, jak wyglądała kultura ludowa dawnych cza
sów, gdyż jako przedmiot badań naukowych pojawia się ona od końca 
XIX wieku. Na podstawie niektórych źródeł (m.in. relacji podróżników, 
kronik, ikonografii, wykopalisk archeologicznych) można mówić jedy
nie o istnieniu w czasach późnego średniowiecza pewnych elementów kul
tury ludowej (materialnej i duchowej), analogicznych do znanych z zapi
sów XIX- i XX-wiecznych. Warto także zwrócić uwagę, iż wiele tzw. 
tematów folklorystycznych w malowidłach ściennych cerkwi Mołdawii, 
które uznawane są przez badaczy rumuńskich za rodzime i ilustrujące 
kulturę ludową tamtych czasów, czerpało inspirację z literatury religijnej 
wspólnej dla całego ówczesnego kręgu chrześcijaństwa bizantyjsko-sło- 
wiańskiego. Źródła pisane z czasów późnego średniowiecza wskazują, iż 
zarówno w cerkwi mołdawskiej, jak w kancelarii hospodarów do połowy 
XVII wieku teksty chrześcijańskie funkcjonowały wjęzyku greckim oraz 
w tzw. redakcji słowiańskiej, czyli wjęzyku staro-cerkiewno-słowiańskim 
(tzw. slavona bisericească), języku redakcji średniobułgarskiej, mającym



64 ŚWIĄTYNIE, POSTACIE, IKONY

związek ze szkołą mnicha Eutymiusza z Trnowa (1375-1393), ruskim, 
serbskim oraz tzw. slavona -  mieszance języków słowiańskich, charakte
rystycznej dla terenów rumuńskich45. Najstarsze teksty piśmiennictwa moł
dawskiego miały charakter religijny i związane były z kręgiem monastycz
nym. Wśród nich spotykamy zarówno tłumaczenia Starego i Nowego Te
stamentu, zborniki (sbornic, zbornic), roczniki opowiadające o dziejach 
hospodarów mołdawskich, pomelniki (spisy imion osób, które wspomina 
się podczas liturgii odprawianej w ich intencji) oraz literaturę hagiogra- 
ficzną, dzieła ojców Kościoła, jak i tzw. literaturę apokryficzną. W XVI 
wieku, kiedy powstały malowidła ścienne cerkwi mołdawskich, na zie
miach rumuńskich obok klasycznych dzieł religijnych pojawiały się spro
wadzane najprawdopodobniej z terenów Bułgarii i Serbii oraz Góry Athos 
teksty o charakterze apokryficznym. Zachowały się rękopisy apokryficz
nych legend religijnych, których tematyka związana jest ze Starym lub 
Nowym Testamentem: legendy o Adamie i Ewie, o drzewie, z którego zro
biono krzyż Chrystusowy, patriarchach (Abrahamie, Jakubie, Mojżeszu); 
epizody z życia Chrystusa ijego rodziny. Znane są z XVI-XVII wieku 
odpisy apokryficznych Ewangelii (Protoewangelii Jakuba, Ewangelii To
masza, Ewangelii Nikodema); wizje apokaliptyczne dotyczące końca 
świata (Apokalipsa św. Jana i Pawła) oraz inne teksty apokryficzne 
-  m.in. Podróż Matki Bożej do piekła (Călătoria Maicii Domnului la iad), 
Śmierć Abrahama {Moartea lui Avram) (Cartojan 1974ab: passim). W tym 
czasie pojawia się także literatura o charakterze popularnym, pochodzą
ca ze Wschodu, która od XVII wieku zaczyna być tłumaczona na język 
rumuński, m.in. Barlaam i Jozafat ( Varlaam şi Ioasaf) i Aleksandria (Alek- 
sandreia). Fakt, iż literatura religijna istniała początkowo na terenach ru
muńskich w obcych językach, powodował, iż jej odbiorcą był wąski krąg 
wykształconych mnichów. Nie wiadomo jednak, jaki mógł być rzeczywi
sty wpływ tych dzieł na kulturę ludową, gdyż między tzw. kulturą wy
ższą a niższą istniała bariera językowa, hamująca swobodny przepływ 
tekstów. Uznaje się, że znajomość języka cerkiewnego w kulturze moł
dawskiej była porównywalna do znajomości łaciny na zachodzie Europy 
(Macurek 1930), jednak nie ma na to wystarczających i przekonywują
cych dowodów. Nie wiemy także, jaki był poziom wykształcenia ducho
wieństwa i czy przekazywało ono apokryficzne teksty ludowi. Niektórzy 
autorzy zwracali uwagę, iż sztuka mołdawska była w czasach późnego 
średniowiecza na niższym poziomie rozwoju niż wołoska, a w XVII 
i XVIII weszła w fazę głębokiego upadku. Podobnie, duchowni prawo

45 Na ten temat zob. m.in. Biedrzycki (1933; 1935), Cartojan (1974ab); Czamańska 
(1997); Kłoczowski (1997: 97); Misterski (1970).
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sławni w Mołdawii nie spełniali w tym czasie wystarczającej posługi re
ligijnej wśród wiernych, gdyż byli słabo wykształceni i nieprzygotowani 
do nauczania Biblii (Podlacha 1912: 10). Fakt, iż Podlacha zaliczył ma
lowane cerkwie i monastyry Mołdawii z wieku XV-XVI do okresu cofa
nia się w kulturze (1912: 11), budzi wątpliwości co do poprawności za
równo stosowanej przezeń chronologii, jak i kryterium. Podlacha oparł 
swoje zdanie na dwóch źródłach -  informacji o niskim poziomie kultury 
monastycznej, pochodzącej z relacji z podróży legata papieskiego Marka 
Bandiniego, który przejeżdżał przez tereny mołdawskie w 1648 roku (Ban- 
dini 1989: 350-454) oraz relacji archidiakona Pawła z Aleppo, który to
warzyszył patriarsze antiocheńskiemu Makaremu w latach 1652-1659 
w podróży do Moskwy, wiodącej m.in. przez Mołdawię (Paweł z Aleppo 
1896, II: 44-112)46. Wiarygodność źródła Bandiniego podawał w wątpli
wość już sam Podlacha (ze względu na różnicę wyznań), jednak jego zgod
ność z informacjami Pawła z Aleppo spowodowała, że uznano je za praw
dziwe. W końcu XIX wieku czerniowiecki historyk Adolf Wickenhauser 
potwierdzał ten stan, zarzucając księżom mołdawskim niski poziom wy
kształcenia i brak troski o lud (1862: 50). Z drugiej jednak strony, w źró
dłach etnograficznych z Mołdawii z XIX wieku uderza wielość wątków 
imotywów, pochodzących zchrześcijańskich tekstów apokryficznych. 
Analfabetyzm typowy dla kultury ludowej tego okresu, powodujący, iż lud 
nie mógł sam czytać dzieł religijnych, wskazuje więc na Cerkiew jako źró
dło nauczania chrześcijańskiej teologii.

Zwraca uwagę bezpośredni związek tekstów, które leżały u źródeł iko
nografii ściennej cerkwi i monastyrów mołdawskich, z kręgiem literatury 
chrześcijańskiej, znanej w czasach średniowiecza na terenach Bizancjum 
i Bałkanów. Można uznać, iż do pewnego czasu istniała wspólna religijna 
tradycja literacka, posługująca się zarówno dziełami kanonicznymi, jak 
apokryficznymi oraz ich kompilacjami. Jak wskazują badacze rumuńscy, 
na terenach Mołdawii pochodziła ona z Bułgarii i Serbii oraz Grecji (Popa 
1982: 215-224). Jednocześnie, zdaniem semiotyków z kręgu Tartu-Moskwa, 
literatura i sztuka (także malarstwo) tworzyły w czasach późnego średnio
wiecza swoistą jedność (Lichaczow, Lichaczowa 1977: 67). To, co istniało 
w literaturze, miało często swój odpowiednik w sakralnej ikonografii. Nie 
jest wykluczone, iż pewne fragmenty literatury mogły już wówczas funk
cjonować także w ludowych wierzeniach, choć zwykle ich wpływy są póź
niejsze. Przyjmując taką perspektywę badań, należy stwierdzić, iż redakcja 
wielu szczegółów ikonograficznych występujących w malowidłach cerkwi 
bukowińskich nie pochodzi z mołdawskiej kultury ludowej, ale z literac

46 Na ten temat zob. m.in. Cinal, Cinal (1996: 103-115), Kowalska (1986; 1988).
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kich utworów religijnych, krążących na terenach wschodniego chrześci
jaństwa. Malarze cerkiewni nie czerpali inspiracji z mołdawskiej tradycji 
ludowej, lecz z chrześcijańskich tekstów pisanych, rozprowadzanych wśród 
mnichów. Wiele wątków i motywów tej literatury, zarówno kanonicznej, 
jak i apokryficznej, powstało dużo wcześniej w odmiennych kręgach kul
turowych (Cartojan 1974). Niektóre elementy kultury przedchrześcijańskiej 
znalazły się zatem w literaturze chrześcijańskiej, która uczyniła je częścią 
własnej tradycji. Dostrzegając specyfikę chrześcijańskich tekstów kultury, 
niektórzy badacze w odniesieniu do samej Biblii postulowali, aby poza uni
wersalnym przesłaniem, które niesie ona ze sobą, odczytywać wiele jej 
fragmentów kontekstowo, tj. poprzez kulturę, w której powstała. Niektóre 
z elementów przedchrześcijańskich, które znalazły się w literaturze kano
nicznej i apokryficznej, wraz z pojawieniem się kolejnych odpisów grec
kich i słowiańskich, a następnie tłumaczeń na języki narodowe, rozpo
wszechniły się w wierzeniach ludowych tak silnie, iż można mówić o stwo
rzeniu kolejnych, typowych dla danego kręgu przestrzennego przeobrażeń 
starych tematów (nowe wątki i motywy). Chronologiczne mieszanie przez 
niektórych badaczy rozmaitych źródeł -  literackich, ikonograficznych i lu
dowych -  przyczyniło się do powstania wielu nieprawdziwych twierdzeń 
i włączenia kultury ludowej z czasów późnego średniowiecza do źródeł, 
mających wpływ na powstanie niektórych elementów folkloru w ikono
grafii ściennej cerkwi mołdawskich. Takie mieszanie źródeł ujawnia się 
m.in. w obecności psów i świń w scenie Ścigania Żydów przez faraona 
w cerkwi w Suceviţa, mającym, według badaczy, związek z rumuńskim 
ludowym powiedzeniem: „poszli w drogę z psami i świniami” (Vătăşianu 
1965: 33; Chrzanowski 1979: 87). W rzeczywistości źródłem tej ikonogra
fii są chrześcijańskie teksty apokryficzne, dotyczące Starego Testamentu, 
a zwłaszcza teksty apokryficzne pochodzenia talmudycznego, syryjskie
go, arabskiego i armeńskiego (Cartojan 1974: 126-134)47. Elementy tej ikony 
wykazują rzeczywiście związek z kręgiem ludowych wierzeń rumuńskich, 
ich kontaminacje sąjednak późniejsze i w tym wypadku mogły mieć jedynie 
charakter odwrotny -  ikonografia sceny, a przede wszystkim jej literackie 
źródło przeniknęły z czasem do kultury ludowej, tworząc w niej nowe opo
wieści. Ludowe wierzenia rumuńskie, w których pojawia się motyw zwie
rząt przeklętych -  świń i psów, są w istocie wtórnymi ludowymi przeobra
żeniami motywów, występujących w apokryfach chrześcijańskich. Jeśli wziąć

47 Na temat związków literatury chrześcijańskiej, w tym apokryficznej, z redakcją 
ikonograficzną niektórych scen występujących na ścianach zewnętrznych cerkwi bu
kowińskich, ukazała się w ostatnim czasie w Rumunii interesująca praca V. Simiona, 
w której autor wyjaśnia wiele motywów ikonograficznych w kontekście literatury pi
sanej (Simion 2000).
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pod uwagę czas powstania malarstwa cerkwi bukowińskich (XVI-XVII w.) 
oraz okres pojawienia się tłumaczeń literatury apokryficznej na język ru
muński (XVIII w.), to okaże się, że związek pomiędzy ludowym powiedze
niem rumuńskim a ikonografią sceny Ścigania Żydów przez faraona jest od
wrotny i przypada na czasy późniejsze. Motyw zwierząt przeklętych -  świń 
i psów -  w wierzeniach rumuńskich był wielokrotnie notowany w rozma
itych wersjach przez pierwszych etnografów rumuńskich dopiero w końcu 
XIX wieku48. Znakomitym przykładem ulegania mitologii narodowej, odbi
jającej się w rumuńskich badaniach nad ikonografią cerkwi mołdawskich, 
jest także przekonanie o wykorzystaniu mołdawskiej trombity w przedsta
wieniu aniołów, budzących dusze zmarłych na Sąd Ostateczny, oraz Dawida, 
grającego na kobzie (cerkwie w Voroneţ, Arbore, Humor, Vatra Moldoviţei).
I. Simionovici pisze o tych elementach „folkloru mołdawskiego”:

U dołu tej ikony przedstawiony jest śpiewający psalmy król Dawid. Nie śpiewa 
ich przy harfie, tak jak wiemy, iż robił to w rzeczywistości, ale z naszą moł
dawską kobzą. W tym ogromnym malowidle istnieje wiele elementów auto
chtonicznych, które są niepodważalnym dowodem, że ich malarze byli Rumu
nami, a nie obcymi przybyłymi skądkolwiek. Obcy nie mógłby namalować ani 
naszych mołdawskich ławic, na których siedzą Apostołowie, ani ręczników ru
muńskich, w których odpoczywają dusze zbawionych, ani tronu podobnego do 
tronu wojewody, ani trombit, wktóre dmą Aniołowie głoszący Zmartwych
wstanie na Sąd Ostateczny, żadnego płótna ani statku z czasów Petru Raresza, 
który oblega bramy Wenecji (Simionovici 1997: 88).

Tymczasem ikona Sądu Ostatecznego jest ikonograficznym odpowied
nikiem wielu dzieł religijnych, w tym przede wszystkim Apokalipsy św. 
Jana, w której głos trąb anielskich rozlega się podczas Sądu Ostatecznego 
(Ap 8,1-10,11). Podobny motyw pojawia się w tekście Widzenie Straszli
wego Sądu św. Nifona z Konstancy, w którym po nadejściu końca czasów 
aniołowie budzą zmarłych dźwiękami trąb (2002: 109). Nie jest natomiast 
wykluczone, iż (jak wskazują źródła rumuńskie) instrument ten mógł być 
używany na terenach Mołdawii już w końcu średniowiecza49. Nie znamy 
przecież także początku istniejącego do dzisiaj zwyczaju ogłaszania śmier

48 Na ten temat zob. np. Marian (1904), a także współcześnie Oişteanu (1998: 177-266; 
2001: 315-321).

49 O rumuńskich źródłach, dotyczących tego instrumentu zob. Solcanu (2002: 195
-196). Warto także postawić pytanie, czy malarze cerkwi, którzy najprawdopodobniej 
pochodzili spoza terenów Księstwa Mołdawskiego, mogli znać szczegóły ówczesnej kultu
ry ludowej? Czy kultura ludowa mogła być wówczas przedmiotem jakiejkolwiek analizy 
lub inspiracji, czy też raczej można mówić o wpływie późniejszych, XIX- i XX-wiecz- 
nych mitów historiografii rumuńskiej, które nadwrażliwiły badaczy na tzw. ludowość, 
powodując, iż nawet współcześnie trudno jest uwolnić się z pułapek tej mitologii w ba
daniach naukowych?
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ci bliskiego człowieka dźwiękami trombit. Pozostaje także do ustalenia, 
czy w rozpowszechnieniu się tych treści i związanych z nimi obrzędów 
w kulturze ludowej miały udział freski mołdawskie. Wydaje się, iż nie na
leży zbyt wiele nadziei wiązać z tą hipotezą -  w świadomości typu ludo
wego recepcja malarstwa ściennego bukowińskich świątyń jest często nie
zgodna z kanonem, a obraz ijego szczegóły w ludowej wyobraźni są spo
strzegane i interpretowane zgodnie z tzw. psychologią postaci. To kontekst 
i tło (w tym wypadku świadomość mityczna i ludowa wizja świata), a nie 
chrześcijański kanon i rzeczywiste treści ikon decydują o odbiorze. Specy
ficzne cechy religijności typu ludowego powodują, iż ikona (a także sama 
świątynia) obrasta własnymi znaczeniami, odmiennymi niż chcieliby wi
dzieć teologowie i historycy sztuki50.

Warto także podkreślić, iż tradycja kanonu literatury chrześcijańskiej 
przez długi czas inaczej podchodziła do apokryfu, niż przyzwyczailiśmy 
się to rozumieć współcześnie51. Mimo iż dostrzegano różnice pomiędzy ka
nonem, tworzonym przez księgi Starego i Nowego Testamentu, a apokry
fem, utwory te długo funkcjonowały komplementarnie. W czasach późne
go średniowiecza, anawet jeszcze wXIX wieku, wielu duchownych nie 
umiało rozróżnić treści kanonicznych od apokryficznych. Liczni z nich, ze 
względu na poziom intelektualny i pochodzenie z ludu, łatwiej przyswajali 
stylistykę i motywy literatury apokryficznej52. Krążące wśród duchowień
stwa opowieści apokryficzne w odpisach słowiańskich, a następnie w tłu
maczeniach na język rumuński, stawały się nierzadko uzupełnieniem Bi
blii i były wykorzystywane w kazaniach. Podobnie było z księgami świec
kimi -  popularnymi romansami Barlaamem i Jozafatem czy Aleksandrią, 
rozpowszechnianymi początkowo za zgodą Cerkwi, które przenikały do 
ludu, kształtując obraz topografii chrześcijańskiej i potocznej wiedzy bi
blijnej53. Przyjmując taką perspektywę badań, można mówić o występo
waniu w ikonografii cerkwi mołdawskich pewnych elementów folkloru, 
jednakże nie mołdawskiego, ale całego kręgu bizantyjsko-słowiańskiego, 
w których krążyły te same teksty religijne, przechowujące motywy i wątki 
kultur przedchrześcijańskich (archaicznych).

50 Temu zagadnieniu poświęcam rozdział III -  Ikona jako zwierciadło czasu.
51 Na temat rozumienia terminu apokryf w kulturze chrześcijańskiej zob. m.in. Libera 

(2004: 77-87); Minczew (2003); Naumow (1976); Starowieyski (1986a,b; 2001; 2003a); 
Zowczak (2000); Wojciechowski (2001).

52 Może lepiej w tym miejscu mówić nie o braku wykształcenia, ale o rodzaju tzw. świa
domości typu ludowego, któremu podlegają także duchowni i naukowcy.

53 Cartojan, publikując w 1974 roku swoje badnia nad rumuńskimi apokryfami, twier
dził, iż wpływ Aleksandrii na kulturę rumuńską musiał być bardzo silny, gdyż drukarnie 
cerkiewne, jeszcze w czasie pisania przez niego pracy, drukowały masowo to dzieło.



Malowane cerkwie i monastyry Południowej Bukowiny... 69

Warto wspomnieć także ojednym z zasadniczych, często zapominanych, 
znaczeń, związanych ze sztuką prawosławną -  jej miejscu w ontologii chrze
ścijańskiej i roli, jaką odgrywa w poznaniu Boga. Badacze sztuki twierdzi
li dotychczas, iż schematy scen i kompozycji malarskich nie powstawały 
w Mołdawii w izolacji, ale czerpały z kanonów sztuki, ukształtowanych 
w Kościele wschodnim. Malarze korzystali z gotowych wzorników, które 
dokładnie określały zarówno technikę przygotowywania kolorów, tematy 
ikonograficzne, jak i przestrzeń, w której należało umieszczać dane sceny 
i kompozycje. Przestrzeganie zasad, zawartych we wzornikach, uznawano 
za wierność tradycji ijedności ikonograficznej całej chrześcijańskiej orto
doksji (Lichaczowa, Lichaczow 1977: 33). Zgodnie z bizantyjską myślą 
teologiczną, sztuka musiała być wykonywana według ustalonych reguł. 
Przyjmuje się, iż malarze pracujący w Mołdawii używali hermenei malar
stwa bizantyjskiego, pochodzących z praktyk różnych regionów i atelier 
malarstwa cerkiewnego. Hermeneje te, zachowane w Rumunii w wielu re
dakcjach, istniały początkowo na terenie Mołdawii wjęzyku greckim. Za 
najbardziej znaną na terenach rumuńskich, podobnie jak w całym kręgu 
bizantyjsko-słowiańskim, uznawana jest hermeneja mnicha Dionizjusza 
z Furny, zwana Księgą malarstwa Dionizjusza z Furny lub też Hermeneią 
z Góry Athos, pochodząca z połowy XVIII wieku, najprawdopodobniej z lat 
1729-173354. Nie jest ona dziełem oryginalnym, a na terenie Rumunii ist
nieje kilka jej odpisów, pochodzących najprawdopodobniej ze starszego 
rękopisu, który zaginął. Powstanie hermenei wiąże się z okresem malar
stwa cerkiewnego, w którym zaczęło ono podlegać bardzo silnemu wpły
wowi sztuki zachodniej. Badacze tematu uznają, iż księga ta zbiera rozpro
szone wskazówki ikonograficzne, pochodzące z dzieł malarzy starszych. 
Nie są w pełni zbadane źródła czasowe pierwotnych wskazówek ikonogra
ficznych -  niektórzy autorzy twierdzą, iż mogą one sięgać XIV, a nawet 
wcześniejszych wieków (Stoichiţă 1979: 12-45).

Wielu badaczy rumuńskich wskazywało także, iż Hermeneia Dioni
zjusza z Furny nie zawiera całości wskazówek, dotyczących tematów kom
pozycji religijnych; pomija także instrukcje w sprawie malarstwa ścian 
zewnętrznych świątyni. Nie zawierają ich także inne wersje hermenei za
chowane w zbiorach bibliotek rumuńskich, w tym Księga Malarska Radu 
Zugravu (Voinescu 1974: 149-276). Wiadomo natomiast, iż oprócz her
menei i podlinników wzorcem ikonografii chrześcijańskiej była pocho
dząca z różnych okresów chrześcijaństwa literatura religijna, zarówno 
kanon biblijny, jak i hagiografia, pisma ojców Kościoła, hymny oraz apo

54 Na ten temat zob. m.in. Brezianu (1962: 79-105); Grecu (1932); Grecu (1936: 107
-174); Grecu (1939-1941: 489-515); Stoichiţă (1979: 12-45); Voinescu (1974: 149-276).
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kryfy. Fakt, iż w ikonografii ściennej cerkwi Mołdawii pojawiają się te
maty z żywotów świętych, którzy żyli w XIII wieku (św. Paraskiewa), 
XIV (św. Jan Nowy) czy XV (św. Daniel Hezychasta), oraz tematy z dzieł 
religijnych, których nie ma w Hermenei (Granice Przestworzy, Upadek 
Konstantynopola, symbole zwierząt-narodów), może raczej wskazywać 
na ciągłe aktualizacje sztuki bizantyjskiej. Hermeneia Dionizjusza z Fur- 
ny mogła stanowić próbę oczyszczenia sztuki Kościoła wschodniego z ele
mentów, które wychodziły poza kanon teologii chrześcijańskiej. W dzie
le tym zwraca uwagę fakt, iż instrukcje dotyczące sposobu malowania 
ikon powołują się zawsze na źródła biblijne, które stoją u podstaw ikono
grafii. Tam, gdzie instrukcje dotyczą żywotów świętych żyjących w pierw
szych wiekach chrześcijaństwa, najbardziej czczonych w Kościele pra
wosławnym, autor opiera się na oficjalnych żywotach, nie uwzględniając 
tych, u podstaw których leżała tzw. tradycja pozakanoniczna. Np. w ży
wocie św. Jerzego brak informacji ojednym z najbardziej rozpowszech
nionych w sztuce prawosławnej przedstawieniu tego świętego, opartym 
na archaicznym motywie walki bohatera ze smokiem (Dionizjusz z Fur- 
ny 2003: 193-194). W Zwiastowaniu Dionizjusz nakazuje malować je 
dynie tzw. Zwiastowanie kanoniczne (Dionizjusz zFurny 2003:), tym
czasem sztuka prawosławna korzystała także z tzw. Zwiastowania typu 
apokryficznego. Kolejnym źródłem, na którym opiera się Dionizjusz, jest 
oficjalny kalendarz Cerkwi greckiej. Lektura Hermenei rodzi pytanie, czy 
dzieło to nie było próbą zebrania kanonicznych wskazówek malarstwa, 
opartych jedynie na Biblii oraz chrześcijańskim kanonie literackim w ob
liczu napływających coraz silniej prądów, tematów i wzorców sztuki za
chodniej. Wiadomo, iż nie wszyscy mnisi odróżniali kanon od apokryfu; 
podobnie mogło być z malarzami, którzy, inspirując się literaturą, przed
stawiali na ikonach dzieła im dostępne, a nie zawsze kanoniczne. Twier
dzenia badaczy rumuńskich, iż były to elementy autochtoniczne, znane 
z folkloru mołdawskiego, potraktować należy jako jeszcze jeden typ uza
sadnień naukowych, u podstaw których leży ideologia polityczno-naro- 
dowa. Malarze tworzyli ikony, kierując się literackimi wzorcami religij
nymi znanymi na terenach Mołdawii w czasach późnego średniowiecza 
oraz wzornikami sztuki prawosławnej, które wypracowywane były stop
niowo (od kilku wieków) w Kościele wschodnim.



Malowane cerkwie i monastyry Południowej Bukowiny... 71

4. PROGRAM IKONOGRAFICZNY CERKWI 
BUKOWIŃSKICH

4.1. MALARSTWO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

4.1.1. MALARSTWO ABSYDY WSCHODNIEJ (ZWANEJ TAKŻE GŁÓWNĄ 
LUB OŁTARZOWĄ)

1. W  podniebieniu sklepień absydowych, nad ołtarzem -  ikona Bogu
rodzicy Wyższej nad Niebiosa (Maica Domnului cea mai înalta decît ceru
rile; Maica Domnului, fiinţă cea decît cerurile mai înalta), przedstawianej 
jako tronująca Cesarzowa niebios, z Dzieciątkiem na kolanach lub w ra
mionach. Matka Boża otoczona jest zazwyczaj postaciami dwóch Archa
niołów -  Gabriela i Michała, stojącymi po obu stronach tronu55, apostołów 
oraz proroków Dawida i Salomona trzymających w dłoniach rolki z tek
stem proroctw ze Starego Testamentu (Voroneţ, Humor, Arbore, Probota, 
Bălineşti, Pătrăuţi, Sf. Ilie). Niekiedy także w otoczeniu Matki Bożej przed
stawiani są jej rodzice -  Joachim i Anna (Vatra Moldoviţei). W niektórych 
cerkwiach w tym  miejscu odstąpienie od reguły -  przedstawienie ikony 
Wniebowstąpienia Pańskiego (înălţarea Domnului), w którym widzimy 
Matkę Bożą w otoczeniu dwóch aniołów, wskazujących dłońmi ku górze 
oraz apostołów zapatrzonych w niebo, gdzie w mandorli unoszonej przez 
anioły widnieje postać Chrystusa (Suceviţa, Dragomirna, św. Jerzego w Su- 
czawie).

2. Między sklepieniem ołtarza, poniżej wyobrażenia Matki Bożej Wyż
szej nad Niebiosa, a najniższym rzędem malowideł -  trzy rzędy scen zwią
zanych symbolicznie z liturgią odprawianą w absydzie ołtarzowej:

-  Ikona Namiot Świadectwa (Cortul mărturiei), zwana także Arką Przy
mierza (Arca alianţei) lub Tabernakulum (Tabernacolul), symbolicznie 
przedstawiająca ołtarz-miejsce kultu religijnego ze Starego Testamentu. O ile 
przestrzeń cerkwi pozwalała, malowano w tym rzędzie ikonę Trójcy Świę
tej w formie Filoxenia Abrahama, czyli Gościnność Abrahama (Filoxenia 
lui Avraam), ikonę Gorejący Krzew (Rugul în flăcari), symbol ognia bo
skiego, który nie spala łona Matki, z którego narodził się Chrystus (Wyj 3, 
2), ikonę Drabina Jakubowa (Scara lui Iakov), będącą ikonograficznym 
odpowiednikiem starotestamentowej wizji patriarchy Jakuba z Betel (Rdz 
28, 10-22).

55 W miejsce jednego z aniołów może być także przedstawiona postać świętego, który 
jest patronem danej cerkwi.
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-  Ikona Boskiej Liturgii (Dumnezeiasca Liturghie), zwana także Litur
gią Anielską (Liturghia îngereasca) lub Niebiańską Liturgią (Liturghia ce
reasca), ikonograficzne przedstawienie momentu proskomidii, gdzie w cen
trum kompozycji widnieje wyobrażenie Chrystusa Wielkiego Arcykapłana 
(Arhiereul cel Mare), otoczonego po prawicy i lewicy aniołami, podążają
cymi ku niemu ze świętymi darami.

-  Ikona Komunii Świętych Apostołów56 (împărtăşirea Sfinţilor Aposto
li) w formie przedstawienia Ostatniej Wieczerzy (Cina cea de Taină) lub 
Liturgii Prałatów (Liturghia arhierească), najczęściej podzielona na dwie 
sceny: Eucharystia Chleba i Eucharystia Wina (împărtăşania cu pîine; 
împărtăşania cu vin), przedstawiająca Chrystusa jako Wielkiego Kapłana 
(Arcykapłana) odzianego w szaty kapłańskie, który służy podczas liturgii 
i rozdziela apostołom, podzielonym na dwie grupy, chleb i wino57 (Humor, 
Voroneţ, św. Mikołaja w Rădăuţi, Arbore, Probota, Pătrăuţi, Părhăuţi, Sf. 
Ilie k. Suczawy).

Gdy w cerkwi była wolna przestrzeń, po prawej i lewej stronie ikony 
Komunii Świętych Apostołów, malowano tu także inne sceny świętej histo
rii: ikonę Wprowadzenie do świątyni (Intrarea în biserică), ilustrującą mo
ment wprowadzenia Marii przez rodziców do świątyni; ikonę Umywania 
Nóg Apostołom (Spălarea picioarelor apostolilor), ikonę Modlitwa w ogro
dzie Getsemani (Rugăciunea din grădina Ghetsimani), ikonę Zstąpienia 
Zbawiciela do otchłani (Pogorîrea la iad a Mîntuitorului) (Vatra Moldo- 
viţei) oraz ikony ilustrujące momenty objawienia się Zbawiciela po Zmar
twychwstaniu.

-  niekiedy na ścianach absydy ołtarzowej widnieją także przedsta
wienia cudów Chrystusa, np. Uzdrowienie ślepego, Chrystus i Samary
tanka (Arbore, Probota, Părhăuţi); Chrystus-Emanuel oraz Starzec Dni 
z proroctwa św. Daniela (Daniel VII, 9-10), wyobrażenia proroków (Ar
bore) lub wyobrażenia hierarchii anielskiej -  serafini (Voroneţ, Sf. Ilie), 
sceny z Hymnu Akatystu ku czci Matki Bożej (Suceviţa, Humor i Vatra 
Moldoviţei).

3. Dolna część ścian absydy ołtarzowej -  strona wschodnia -  rząd 
scen przedstawiających postaci wielkich hierarchów Kościoła (Humor,

56 Zwana także ikoną Udzielenia Apostołom Ciała i Krwi Pańskiej, zob. Dionizjusz 
z Fumy (2003, tł. I. Kania).

57 O tym jak nierozdzielnie związana jest ikonografia cerkwi z odbywajacą się w niej 
liturgią, świadczy fakt, iż kapłan sprawujący przy ołtarzu służbę, ma przed sobą te dwie 
ikony, stając się jakby symbolicznie centrum całej kompozycji. Na ikonie tej maluje się 
także niekiedy podwójne -  symboliczne -  wyobrażenie Chrystusa -  rozdzielającego chleb 
między apostołów oraz podającego im wino.
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Părhăuţi), przedstawionych z profilu, których twarze zwrócone są w stronę 
centrum cyklu, gdzie pod oknem wschodnim absydy (w niszy okiennej) 
widnieje wyobrażenie Chrystusa Zmartwychwstałego (pod rozmaitymi 
postaciami: jako Baranka Bożego z chorągiewką i ewentualnie aniołami 
(Vatra Moldoviţei, Humor); jako Dziecięcia w czaszy (św. Jerzy w Su
czawie, Dragomirna); jako Dziecięcia w czaszy w otoczeniu aniołów (Vo- 
roneţ); jako Chrystusa w czaszy w otoczeniu aniołów (Suceviţa), tworząc 
w ten sposób kompozycję nazywaną Adoracją Baranka. Ubrani w sak
kos i omorfion, wjaśniejących nimbach, trzymają w dłoniach Ewangelię 
albo rulon z fragmentem modlitw liturgicznych. Liczba hierarchów w bu
kowińskich cerkwiach jest różna w zależności od wielkości świątyni i ini
cjatywy malarskiej ikonopisców. Nie powinno w niej jednak zabraknąć 
trzech autorów prawosławnej liturgii -  Jana Złotoustego, Bazylego Wiel
kiego i Grzegorza Teologa. Wśród pozostałych przedstawieni są zazwy
czaj: św. Jakub, brat Pański, pierwszy biskup Jerozolimy; św. Cyryl Alek
sandryjski; św. Dionizy Areopagita; św. Grzegorz z Nyssy; św. św. Ata
nazy i Cyryl, patriarchowie Aleksandrii; św. Spyridon, biskup Trimitundy; 
św. Mikołaj, arcybiskup Lycji; św. Sylwester, papież rzymski; św. Ger
man (św. Germanus), patriarcha Konstantynopola; św. Andrzej, biskup 
Krety; św. Piotr, biskup Aleksandrii i in.

-  Między częścią północną i południową -  rząd biskupów, a bliżej 
diakonikonu i proskimidionu -  postacie świętych diakonów, ubranych 
w stihary i stuły (orare), trzymające w dłoniach kadzielnice lub złote tace 
nakryte haftowanymi zasłonami (welonami) lub też ortoforiony, czyli 
szkatułki w kształcie małej świątyni, służące do przechowywania Eu
charystii. Liczba ich jest różna w zależności od przestrzeni cerkwi. Za
zwyczaj są to diakoni z czasów apostolskich: św. Szczepan, archidiakon 
i męczennik (przedstawiany zazwyczaj w diakonikonie); Roman Słod- 
kopiewca (Roman Melodiusz, Roman Śpiewak); wielki hymnograf Ko
ścioła z wieku VI; Wawrzyniec z Rzymu; św. męczennik Euplos z Sy
cylii, św. Atilas perski, św. męczennik Cyryl (Voroneţ, Humor, Arbore, 
Pătrăuţi, Sf. Ilie, Părhăuţi). Figury hierarchów Kościoła, zwrócone bo
kiem do widza, wyobrażone są w ruchu -  podążają ku oknu absydy, ku 
wyobrażeniu Chrystusa.

4. Jeżeli w cerkwiach są części absydy ołtarzowej służące do czynno
ści przygotowawczych w czasie nabożeństwa, malowano w nich:

-  w diakonikonie -  ikonę Matki Bożej Wyższej nad niebiosa, Chrystu
sa jako Anioła Dobrej Rady, sceny z życia Mojżesza -  Gorejący Krzew, 
Mojżesz z tablicami prawa, postaci diakonów lub postaci ze Starego Testa-
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mentu (np. Noe, Dawid, Izajasz, Samuel, Melchizedek, Zachariasz) lub 
postacie i wydarzenia z Nowego Testamentu -  Starzec Symeon trzymają
cy Chrystusa-Mesjasza (Łk 2, 26-35), Zaśnięcie Matki Bożej, Podwyż
szenie św. Krzyża, Chrystusa w otoczeniu aniołów lub Matki Bożej i Jana 
Chrzciciela.

-  na sklepieniach i ścianach proskom idarium  -  sceny związane 
z narodzinami i męczeństwem Zbawiciela -  Ukrzyżowanie (Răstignirea 
Domnului), Zdjęcie z krzyża (Coborîrea de pe Cruce); Złożenie w grobie 
(Punerea în mormint, grec. Epitafios); Pieta (Pieta) lub ikony obrazujące 
treści Starego Testamentu, które odnoszą się symbolicznie do męki Chry
stusa -  Ofiara Kaina i Abla (Jerfta lui Cain şi Abel); Ofiara Melchizede
ka (Jerfta lui Melchisedec); Gościnność Abrahama (Filoxenia lui Avra- 
am); Ofiara Abrahama (Jerfta lui Avraam); Ofiara Manoacha (Jerfta lui 
Manohe); Trzech młodzieńców z Babilonu wpiecu gorejącym (Cei trei 
tineri în cuptorul de foc din Vavilon).

4.1.2. MALARSTWO LATARNI I NAWY

1. W  sklepieniu kopuły (latarni) -  ikona Chrystusa Władcy Wszech
rzeczy {Hristos Pantocrator, Hristos Atotputernicul), błogosławiącego świat 
(ludzkość) prawicą, trzymającego w lewicy otwartą Biblię z fragmentem 
Apokalipsy św. Jana, odnoszącą się do symboli liter alfabetu greckiego, 
oznaczających początek i koniec wszechrzeczy oraz będących symbolami 
wieczności i wszechmocy Bożej (Ap 1, 8)

-  w otoczeniu Pantokratora przedstawiano istoty stojące najbliżej Boga
-  dziewięć chórów anielskich, śpiewających słowa hymnu pochwalnego: 
Święty, święty, święty jest Pan Zastępów (Iz 6, 1-3) lub też: Święty, Święty, 
Święty Pan Bóg Wszechmogący, Który był, Który jest i Który przychodzi 
(Apok 4, 8) (Suceviţa, Dragomirna, św. Jerzy w Suczawie, Voroneţ, Vatra 
Moldoviţei, Pătrăuţi). Pomiędzy chórami anielskim, po stronie wschodniej, 
znajduje się zazwyczaj ikona Matki Bożej jako orantki58, a po zachodniej
-  ikona Jana Chrzciciela (Poprzednika);

-  ściany wertykalne wieży -  w zależności od miejsca podział malowi
deł na kilka stref. Idąc od góry do dołu, maluje się: rząd aniołów, cherubinów 
i serafinów i innych chórów anielskich, samych lub otaczających pusty tron 
Etimazji (Ps 9, 8-10). Poniżej -  ikony dwunastu proroków, trzymających 
w dłoniach rulony z fragmentami proroctw mesjanistycznych lub atrybuty 
odnoszące się do ich powołania lub męczeństwa (m.in. Izajasz z kleszcza

58 Hermeneia nazywa tę kompozycję Matka Boża władczyni aniołów (Maica Domnuli 
stăpîna îngerilor), zob. Dionizy z Furny 1979: 248.
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mi59, Amos jako pasterz lub z zapaloną świecą60, Ezechiel z bramą zamknię
tą61, Aaron z kwitnącą różdżką, Micheasz z aniołem62) lub też postacie ze 
Starego Testamentu (m.in. Mojżesz z Płonącym Krzewem, Dawid z Arką 
Przymierza, Salomon z księgą, Gedeon z owczym runem).

W rzędzie poniżej: ikony świętych apostołów przedstawionych z rulo
nami lub księgami w dłoniach albo znakami ich działalności czy męczeń
stwa (św. Piotr z kluczami Królestwa Niebieskiego63, św. Paweł z Biblią 
lub mieczem, św. Andrzej z krzyżem (Suceviţa, św. Jerzy w Suczawie, 
Pătrăuţi, Vatra Moldoviţei, Voroneţ). W najniższym rzędzie latarni -  ikona 
Boskiej Liturgii (Suceviţa, Dragomirna, św. Jerzy w Suczawie);

-  w czterech górnych pendentywach latarni -  ikony czterech ewan
gelistów z ich symbolami apokaliptycznymi, mającymi swe literackie źró
dła wwizji św. Daniela (7, 13), Księdze Ezechiela (1, 5-20), Ewangelii św. 
Mateusza (24, 30-32; 25, 31-46) i Apokalipsie św. Jana (4, 6-11): św. 
Mateusz z figurą młodzieńca; św. Marek z figurą lwa; św. Jan z figurą orła; 
św. Łukasz z figurą wołu. Postaci ewangelistów przedstawiane są zazwy
czaj w trakcie pisania Ewangelii;

-  na powierzchni wielkich arkad, które podtrzymują wieżę, pomię
dzy pendentywami maluje się cztery cudowne wyobrażenia oblicza Chry
stusa Wcielonego -  w części wschodniej: vera eikon -  sudarium, czyli ob
raz nie ręką ludzką uczyniony odbity na chuście św. Weroniki (św. Jerzy 
w Suczawie); w części zachodniej: mandylion -  ceramion wysłany królo
wi Abgarowi z Edessy; w części południowej: Chrystus jak Winny Krzew, 
trzymający księgę z fragmentem Ewangelii św. Jana: Ja jestem krzewem 
winnym, wy -  latoroślami64; w części północnej: Chrystus Emmanuel (Hri- 
stos-Emanuel) trzymający zwój z napisem Duch Pana Boga nade Mną, bo 
Pan mnie namaścił65 lub też Chrystus jako Anioł Dobrej Rady (Hristos 
,,înger de mare sfat”)66, trzymający fragment z Ewangelii św. Jana: Wysze
dłem od Ojca iprzyszedłem na świat67.

2. W cerkwiach, które posiadają boczne absydy, maluje się dwa świę
ta cesarskie: w sklepieniu absydy południowej -  ikona Narodzenia Pań

59 Iz 6, 6-7.
60 Amos 1,1
61 Ez 44, 1-4
62 Mch 3, 1
63 Mt 16,19.
64 Jn 15, 5.
65 Iz 61, 1; Łk. 4, 18.
66 Iz 9, 5.
67 J 16, 28.
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skiego (Naşterea Domnului) (Bădeuţi, Pătrăuţi, św. Jerzy w Suczawie, 
Voroneţ, Suceviţa); w sklepieniu absydy północnej -  ikona Zmartwych
wstania Pańskiego (învierea Domnului) (Arbore, Humor, Vatra Moldo- 
viţei, św. Dymitra w Suczawie). Na ścianach absyd bocznych i ścianach 
wertykalnych nawy w tym samym rzędzie maluje się ikony ilustrujące 
główne momenty z życia i działalności Chrystusa oraz przypowieści i cuda 
Chrystusa. W bezpośrednim związku ze sceną Narodzenia na ścianie po
łudniowej występują ikony: Zwiastowania (Buna Vestire) (Vatra Moldo- 
viţei, Pătrăuţi); Odwiedziny Świętej Dziewicy u Świętej Elżbiety68 (Vizita 
Sfintei Fecioare la Sfînta Elisabeta), Spis ludności Kwiryniusza (Re- 
censămîntul lui Quirinus), Mędrcy ze Wschodu (Magii de la răsărituri) 
lub Pokłon Magów (închinarea magilor), Sen Józefa (Visul lui Iosif), 
Ucieczka do Egiptu (Fuga în Egipt) (Voroneţ), Dzieciobójstwo Heroda 
(Rzeź Niewiniątek) (Uciderea pruncilor de către Irod). Na ścianie pół
nocnej -  główne momenty związane z męką i zmartwychwstaniem Chry
stusa: Wjazd Jezusa do Jerozolimy (Intrarea lui Iisus în Ierusalim); Ostat
nia Wieczerza (Cina cea de taină), Umywanie nóg (Spălarea picioare
lor); M odlitwa w ogrodzie Getsemani (Rugăciunea din grădina  
Ghetsimani); Chrystus osądzony przez Annasza i Kaifasza (Hristos jude
cat de Ana şi Caiafa), Chrystus osądzony przez Piłata (Hristos judecat de 
Pilat); Biczowanie (Biciuirea); Droga na Golgotę (Drumul Golgotei) lub 
Niesienie Krzyża (Purtarea Crucii); Trzykrotne zaparcie się Piotra (întreita 
lepădare a lui Petru); Ukrzyżowanie (Răstignirea), Zdjęcie z Krzyża (Po- 
gorîrea de pe Cruce), Opłakiwanie (Plîngerea), Straż u grobu (Străjuirea 
mormîntului), Wstąpienie do otchłani (Pogorîrea la iad a Domnului) oraz 
sceny ilustrujące objawienia się Chrystusa po zmartwychwstaniu.

3. Na ścianie zachodniej nawy -  ikona św. Jana Chrzciciela, przedsta
wianego jako Posłaniec Boży (Mk 1, 2; Łk 7, 27) lub pustelnika i ascety 
(Mk 1, 6) trzymającego Biblię z fragmentem słów Przygotujcie Drogę Panu, 
dla Niego prostujcie ścieżki (Mk 1, 3) lub Nawróćcie się, bo bliskie jest 
królestwo niebieskie (Mt 3, 2). Obok -  ikony: Chrztu Pańskiego (Botezul 
Domnului), Trójcy Świętej (Sfînta Treime) i innych świąt cesarskich, m.in. 
Przemienienia Pańskiego (Schimbarea la faţă), Wniebowstąpienia, Zesła
nia Ducha Świętego (Pogorîrea Sfîntului Duh), Zaśnięcia Matki Bożej (Ad
ormirea Maicii Domnului);

-  powierzchnia ścian wertykalnych naosu: podział na kilka rzędów 
ikon w zależności od wolnej przestrzeni, odnoszących się do głównych

68 Ikona nazywana także Radosne spotkanie Bogurodzicy z  Elżbietą lub Spotkanie Mat
ki Bożej z  Elżbietą.
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momentów z życia i działalności Chrystusa: Jezus w świątyni (Iisus în 
templu), Kuszenie Chrystusa przez Szatana (Ispitirea Domnului de către 
diavol), Powołanie apostołów (Chemarea Apostolilor), Chrystus wypyty
wany przez Nikodema (Hristos întrebat de Nicodim), Chrystus rozmawia
jący z Samarytanką (Hristos vorbind cu samaritencei), Wygnanie prze
kupniów ze świątyni (îzgonirea neguţătorilor din templu). Także, jeśli 
powierzchnia pozwalała, malowano ikony cudów Chrystusa: Przemiana 
w Kanie Galilejskiej (Prefacerea din Cana Galileei), Wskrzeszenie Łaza
rza (învierea lui Lazăr), Wskrzeszenie córki Jaira (înviereafiicei lui Iair), 
Cudowne rozmnożenie chleba na pustyni (înmulţirea minunată apîinilor 
în pustie). Wśród przypowieści maluje się m.in. ikony: Przypowieść o ziar
nie (Pilda sămînţei), Przypowieść o Dobrym Pasterzu (Pilda Păstorul cel 
Bun), Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Pilda Samarineanul mi
lostiv), Przypowieść o synu marnotrawnym (Pildafiului risipitor). Tu tak
że, jeśli przestrzeń pozwalała, malowano sceny z życia Matki Bożej lub 
sceny zhistorii Kościoła, odpowiadające najważniejszym świętom Ko
ścioła wschodniego: Narodziny Marii {Naşterea Sfintei Fecioara); Wpro
wadzenie do świątyni (Intrarea în biserică; Prezentarea la templu), Zwia
stowanie (Buna Vestire), Spotkanie Pańskie (întîmpinarea Domnului), 
Wniebowstąpienie (înălţarea la cer a Domnului), Zesłanie Ducha Świę
tego (Pogorîrea Sfintului Duh), Sobór Świętych Apostołów (Soborul 
Sfinţilor Apostoli), Niedziela Wszystkich Świętych (Duminca tuturor 
Sfinţilor);

-  w dolnym rzędzie ścian nawy -  ikony świętych, zazwyczaj rycerzy 
i doktorów Kościoła (Kosma i Damian; Chir i Jan; Pantalejmon i Ermolae, 
św. Zofia) oraz świętych Konstantyna i Helenę ze Świętym Krzyżem;

-  jeżeli w cerkwi są umieszczone relikwie świętych -  w nawie malo
wano sceny z ich życia i cudów (św. Jan w Suczawie i św. Paraskiewa w Jas- 
sach);

-  w cerkwiach mniejszych w nawie malowano także często obrazy 
fundacyjne, zwane także niekiedy wotywnymi, na których fundator, w oto
czeniu patrona cerkwi, wręcza tronującemu Chrystusowi makietę wybudo
wanej świątyni. Na ścianie zachodniej w nawie w cerkwi w Voroneţ -  iko
na mołdawskiego hospodara Stefana Wielkiego, otoczonego prawicą przez 
patrona cerkwi -  św. Jerzego, za którym widnieją przedstawienia rodziny -  
żony Marii Voichniţa z córką i syna Bogdana Ślepego. W cerkwi Podnie
sienia św. Krzyża w Pătrăuţi -  Stefan Wielki z synem Bogdanem u stóp 
tronu Chrystusowego, w otoczeniu św. św. Konstantyna i Heleny. W cer
kwi w Humor -  hospodar Petru Raresz z rodziną. W Vatra Modoviţa -  Pe
tru Raresz z rodziną. W Suceviţa -  na ścianie wschodniej, na prawo od 
drzwi wejściowych do nawy -  Jeremi Mohyła w otoczeniu Matki Bożej,
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tuż przed nim mały syn Constantin, za nim najstarsza córka Chiajna (Regi
na), potem matka hospodara Maria. Dalszy ciąg przedstawienia na ścianie 
południowej, gdzie widzimy żonę Elisavietę i pięcioro dzieci.

4.1.3. MALARSTWO PRZEDNAWIA

-  w sklepieniu wieży -  ilustracja hymnu pochwalnego Wielkiego Tobą 
raduje się całe stworzenie, w którym przedstawia się Matkę Bożą jako 
orantkę z rękami wzniesionymi do góry w geście symbolicznej modlitwy 
do Boga, trzymającą rozpostarty welon nad głowami wiernych chrześci
jan, z wyobrażeniem na piersi medalionu z Dziecięciem, w tzw. obsta
wieniu aniołów i proroków, którzy figurują na powierzchni ścian werty
kalnych wieży. Wśród proroków namalowane są w okrągłych medalio
nach postaci tych, którzy głosili cudowne narodziny Matki Bożej, 
trzymający w dłoniach zwoje z proroctwami dotyczącymi Marii lub sym
bole, przez które Matka Boża była przepowiadana w Starym Testamen
cie, m.in.: kij puszczający pędy, Mojżesz z krzewem gorejącym; Gedeon 
z runem; Jakub z drabiną; Dawid z Arką, świecznik, stół, góra, złota ka
dzielnica;

-  poniżej zazwyczaj postacie świętych piewców, którzy tworzyli hym
ny ku czci Matki Bożej, włączone do liturgii Kościoła wschodniego. Wy
obrażeni jako siedzący i piszący, ze zwojami lub fragmentami hymnów za
dedykowanych Matce Bożej. Zazwyczaj są to: św. Jan Damasceński, św. 
Roman Melodiusz, zwany także Słodkopiewcą, św. Kosma z Maiuma, św. 
Józef Hymnograf, św. Teofanes Wyznawca;

-  na powierzchni sklepień -  sceny z życia Matki Bożej -  Narodziny 
Marii, Wprowadzenie do świątyni, Zwiastowanie, Zaśnięcie;

-  w przestrzeni sklepień pomiędzy wieżą a arkadami -  synody ekume
niczne. W zależności od powierzchni cerkwi przedstawione są wszystkie 
lub tylko najważniejsze -  pierwszy synod w Nicei w321 r., drugi -  w Kon
stantynopolu w 325 r., trzeci -  w Efezie w431 r., czwarty -  w Chalcedonie 
w451 r., piąty -  w Konstantynopolu w536 r., szósty -  w Konstantynopolu 
w 754 r., siódmy -  w Nicei w 787 r. (Arbore, Suceviţa, Humor, św. Jerzy 
w Suczawie);

-  na ścianach przednawia -  najczęściej figurują przedstawienia roku 
kalendarzowego Kościoła wschodniego (Voroneţ, Suceviţa), ujęte w tzw. 
Menologion lub Sinaxar, rozpoczynające się według praktyki bizantyj
skiej dniem 1 września poświęconym św. Szymonowi Słupnikowi, a koń
czące się w dniu 30 września świętem Szesnastu świętych męczenników 
z Teb ginących od miecza (Cei şaisprezece sfinţi mucenici din Teba mor
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de sabie) (Milkowicz 1898: 32, 41; Sinaxar 1998: 232). Przedstawienia 
miesięcy rozpoczynają się zazwyczaj symbolami różnych faz księżyca 
i odpowiadającymi mu znakami zodiaku. Freski kalendarzowe cerkwi bu
kowińskich, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie zawierają jedynie 
scen tzw. martyriów, ale ukazują dzień po dniu cały kalendarz Kościoła. 
W niektórych cerkwiach, poza postaciami świętych wspominanych w da
nym dniu przez Cerkiew prawosławną, pojawiają się także niektóre z naj
ważniejszych świąt Kościoła prawosławnego, poświęconych Chrystuso
wi i Matce Bożej69:

-  8 września -  Narodzenie Matki Bożej (Naşterea Maicii Domnului);
-  14 września -  Podwyższenie Krzyża Świętego (Inalţarea Sfintei 

Cruci);
-  21 listopada -  Wprowadzenie Matki Bożej do Świątyni (Intrearea 

Maicii Domnului în Biserica);
-  25 grudnia -  Boże Narodzenie (Naştarea Domnului);
-  6 stycznia -  Chrzest Pański, zwany także Świętem Epifanii lub Obja

wienia Pańskiego (Botezul Domnului; Arătarea Domnului);
-  2 lutego -  Spotkanie Pańskie, zwane także Przedstawieniem Chry

stusa w świątyni (întâmpinarea Domnului);
-  25 marca -  Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie (Buna vestire);
-  6 sierpnia -  Przemienienie Pańskie (Schimbarea la Faţă a Domnului 

nostru Isus Hristos);
-  15 sierpnia -  Zaśnięcie Matki Bożej (Adormirea Maicii Domnului).
Pozostałe dni kalendarza prawosławnego namalowanego na ścianach

mołdawskich cerkwi przedstawiają poszczególne dni roku poświęcone naj
ważniejszym postaciom z tradycji Kościoła chrześcijańskiego, zarówno rze
czywistym, jak i legendarnym, kanonizowanym przez Kościół i podzielo
nym na różne stopnie hierarchii -  prorokom (np. św. Jeremiasza -  2 maja; św. 
Elizeusza -  14 czerwca; Amosa -  15 czerwca), apostołom (np. ap. Toma
sza -  6 października; ap. Bartolomeusza i Barnaby -  11 czerwca); anacho- 
retom, eremitom i ojcom Kościoła (św. Pachomiusza Wielkiego -  15 maja); 
rycerzom-wojownikom (św. Teodora Stratilata -  6 czerwca; św. Prokopiu- 
sza -  8 lipca); męczennikom (Trzydziestu Trzech Męczenników z Melefina

69 W ikonografii cerkwi bukowińskich nie przedstawia się świąt ruchomych składają
cych się na dwanaście najważniejszych świąt Kościoła prawosławnego, tj. Kwietnej Nie
dzieli (Duminica aFloriilor), która jest świętem ruchomym, zależnym od daty Wielka
nocy, przypadającej zawsze w szóstą niedzielę Wielkiego Postu; Wniebowstąpienia Pań
skiego (Inalţarea Domnului) -  święta ruchomego, zależnego od daty Wielkanocy, przy
padającego zawsze w czwartek, czterdzieści dni po Wielkanocy, oraz święta Zesłania 
Ducha św. (Pogorârea Sf. Duh) przypadającego zawsze w ósmą niedzielę (tj. pięćdzie
siąt dni) po Wielkanocy.
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-  7 listopada; Czterdziestu Pięciu Męczenników z Ikopolis -  10 lipca) i in
nym świętym (św. św. Kosmy i Damiana -  2 lipca) przedstawianym z przy
należnymi im atrybutami (św. św. Konstantyna i Heleny ze Świętym Krzy
żem -  21 maja; św. św. Joachima i Anny -  9 września). We freskach kalen
darzowych znajdują się przedstawienia cudów dokonanych przez 
poszczególnych świętych (św. Michała i św. Eudokimusa -  6 września); sce
ny translatio (Powrót relikwii św. Jana Chryzostoma do Ufer -  27 stycz
nia), jak i najczęściej przedstawiane tzw. martyria, czyli sceny męczeń
stwa świętych, podejmowanych zarówno dobrowolnie, jak miało to miej
sce w przypadku stylitów, jak i skazanych na męczeństwo ze strony innych, 
z atrybutami wyobrażającymi symbol ich męczeństwa. Na ścianach bu
kowińskich świątyń widnieją rozmaite rodzaje męczeństwa, m.in. ukrzy
żowania (Ap. Jakuba -  9 października), przebijania (św. Dymitra -  26 
października); powieszenia (św. św. męczenników Mina, Wiktora i Genofe- 
na -  11 listopada); ścięcia (św. biskupa Dionizego Areopagity -  3 paź
dziernika); kamieniowania (św. Sozona -  7 września), rozdarcia przez 
dzikie zwierzęta (św. Ignatiusa Theofora -  20 grudnia) (Milkowicz 1898: 
1-44).

-  ściana południowa i północna -  postaci świętych, pustelników, ana- 
choretów i mnichów będących wzorem do naśladowania dla wiernych lub 
mnichów. W części południowej, przeznaczonej dla mężczyzn, postacie 
pustelników i ascetów ze zwojami w dłoniach z nauką ze swojego życia; 
w części ściany północnej -  postacie męczennic i świętych z koronami 
męczeństwa na głowach i symbolami swego męczeństwa w dłoniach. Nie
kiedy w tym miejscu malowano sceny z życia patrona cerkwi (Voroneţ -  
św. Jerzego; Bădeuţi -  św. Prokopa; Arbore -  Uczta Herodiady i Przynie
sienie głowy Jana Chrzciciela; Sf. Ilie -  sceny z życia św. Eliasza).

Jeżeli przestrzeń pozwalała w miejscach widocznych dla wiernych 
przedstawiano także sceny i postaci z historii Starego Testamentu, histo
rii Kościoła lub ewangeliczne przypowieści o tematyce związanej z ża
lem, miłosierdziem i pokorą, m.in. Wygnanie pierwszych ludzi z Raju (Izgo
nirea din Rai; Alungarea din Paradais) lub Płacz Adama (Skarga Ada
ma) (Gez. III); Przypowieść o celniku ifaryzeuszu (Pilda vameşului şi 
afariseului); Przypowieść o synu marnotrawnym (Pilda fiului risipitor); 
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Pilda samarineanului milo
stiv); postać św. Marii Egipcjanki (Cuvioasa Maria Egipteanca); Drabi
na do Raju, zwana także Drabiną św. Jana Klimaka (Scara paradisului; 
Scară a Sf. Ioan Scărarul); sceny Akatystu Matki Bożej (Părhăuţi, Sf. Ilie 
k/Suczawy);

-  wniektórych cerkwiach w dolnej części przednawia, najczęściej na 
ścianie południowej, malowano obrazy wotywne fundatorów cerkwi przed
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stawianych z patronem cerkwi przed tronującym Chrystusem lub też rząd 
fundatorów i ofiarodawców cerkwi. Po stronie przeciwnej (północnej) po
stać metropolity, biskupa lub księdza, za którego pełnienia funkcji kościel
nych miało miejsce poświęcenie i malowanie cerkwi.

4.1.4. MALARSTWO PRZEDSIONKA

-  w tzw. zamkniętych przedsionkach (Voroneţ) ikonografia powtarza 
część schematu malowideł z przednawia. U stropu (sufitu, powały) lub na 
sklepieniach (jeśli są) malowano postać Matki Bożej, Chrystusa Emanuela 
lub Starca Dni zwizji proroka Daniela (VII, 9-10), w otoczeniu aniołów 
i proroków. Na ścianach wertykalnych sceny i postaci ze Starego Testa
mentu, postaci świętych męczenników, mnichów i świętych, synody eku
meniczne, Akatyst ku czci Matki Bożej, Drabinę Jakubową, Drabinę do 
Nieba, Granice Przestworzy, a także sceny z życia patrona świątyni. Nie
kiedy tu także malowano kalendarz roku religijnego;

-  system malowideł otwartych przedsionków (Humor, Vatra Moldo- 
viţei) jest zazwyczaj odmienny. Na ścianie wschodniej (zachodnia część 
cerkwi) otwartych przedsionków obu cerkwi widnieją kompozycje Sądu 
Ostatecznego. Podobne przedstawienia Sądu figurują w zamkniętym przed
sionku w cerkwi Suceviţa (także w Probota) na ścianie wschodniej (zachod
nia część cerkwi) powyżej drzwi i w okolicach drzwi wejściowych do przed
nawia. Na ścianie południowej, zachodniej i północnej przedsionka sceny 
z żywotów świętych -  Jana Chrzciciela (16 scen -  m.in. Narodziny Jana 
Chrzciciela, Chrzest w Jordanie), Abrahama, Jana Nowego Suczawskiego 
(14 scen na ścianie północnej). W rzędzie poniżej -  wyobrażenia świętych 
rycerzy walczących z różnymi wcieleniami zła -  św. Teodora Stratilata, 
św. Dymitra, św. Teodora Tirona, św. Jerzego, św. Prokopiusza, św. Mer
kurego. W tym rzędzie także przedstawienia pustelników, anachoretów i oj
ców Kościoła -  św. Pachomiusza Wielkiego, św. Arsenie, św. Teodora Stu- 
dyty i św. Sawy.

4.2. MALARSTWO ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

1. Ikona Sądu Ostatecznego (Judecata de Apoi,
Judecata din Urmă)

Ikona ta przedstawiana jest zazwyczaj na ścianie zachodniej, która, 
zgodnie z filozofią chrześcijańską i archaiczną symboliką przestrzeni 
przejętą przez świat chrześcijański, była symbolicznym przedstawieniem 
zachodu życia, czyli końca świata (Voroneţ, Pătrăuţi, Humor, Arbore, Vatra
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Moldoviţei, Suceviţa). W teologii chrześcijańskiej przestrzeń ta odpowiada
ła wydarzeniu Paruzji -  drugiemu przyj ściu Chrystusa i dokonaniu przez Niego 
aktu Sądu. Ikonograficznym odpowiednikiem tych wierzeń było umieszcza
nie na ścianie zachodniej cerkwi ikony Sądu Ostatecznego, zwanej także nie
kiedy ikoną Straszliwego Sądu (înfricoşata Judecată)10. W bukowińskich 
cerkwiach, zgodnie z kanonem malarstwa ikonowego, kompozycja Sądu Osta
tecznego ma charakter strefowy71, który odpowiada sześciu głównym mo
mentom Końca Czasu, a zarazem świata, opisywanym w strukturze utworu 
św. Nifona z Konstancji:

a) zniknięcie kosmosu poprzez podniesienie zasłony niebios (czasu) 
przez aniołów;

b) pojawienie się Chrystusa w chwale pod postacią Trójcy Świętej, oto
czonego przez zastępy aniołów uszeregowanych, zgodnie z filozofią Dio
nizego Pseudo-Areopagity, według rangi; rozkaz przygotowania Etimazji
-  Tronu Sądu w dolinie Jozafata; wpis do rejestru czasów przewinień, któ
re spowodowały nadejście Straszliwego Sądu; przyniesienie przez Michała 
Archanioła Księgi Siedmiu Wieków; badanie jej przez Chrystusa;

c) rozpoczęcie Sądu -  przerwanie panowania rządów grzechu; osa
dzenie tronu Etimazji przez anioły w dolinie Jozafata; przyniesienie Krzy
ża Pańskiego i rozpoczęcie Sądu poprzez głos trombit wydobywany przez 
aniołów;

d) zgładzenie Pana Ciemności przez wysłanie aniołów do dna piekieł;
e) przywrócenie do życia zmarłych i rozdzielenie sprawiedliwych 

(owiec) od niesprawiedliwych (kozłów) przez Sędziego;
f) wybuch między wschodem a zachodem rzeki ognia; poddanie 

grzeszników wiecznemu ogniowi;

Warto także w tym miejscu podkreślić, iż w niektórych cerkwiach bu
kowińskich po obu stronach ikony Sądu Ostatecznego, po obu stronach 
ściany zachodniej widnieją w szkarpach postaci św. Nifona z Konstancji
-  mnicha, św. Sylwestra oraz tuż pod nią -  Grzegorza Wielkiego (Dialoga), 
biskupa Rzymu, mające bezpośredni związek z ikonografią malowanych 
z zewnętrz cerkwi mołdawskich.

70 W cerkwiach z otwartym przedsionkiem kompozycja ta zajmuje przestrzeń wewnętrz
ną części zachodniej cerkwi, orientowaną ku wschodowi (Vatra Moldoviţei, Humor).

71 W literaturze przedmiotu uznawano dotychczas, iż ikona Sądu Ostatecznego ma swoje 
literackie źródła w księgach Starego Testamentu (wizje Ezechiela, Izajasza, Daniela, psal
my) i Nowego Testamentu (Ew. Mateusza), Apokalipsie, apokryfach oraz wtekstach oj
ców Kościoła, zwłaszcza św. Efrema Syryjczyka zIV  w. i jego późniejszych literackich 
przeróbek. Na ten temat zob. także: Podlacha (1912: 127-143); Kłosińska (1967); Szucki 
(1983: 11-16); Guriewicz (1987: 171sn).
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2. Ikona trzech absyd Wielkie Niebiańskie Święto 
(.Marele Praznic Ceresc)72

Ikona ta znana jest także w tradycji rumuńskiej73 jako: Pochód (Proce
sja) Wszystkich Świętych (Cinul, Cinul tuturor sfinţilor)14, Tryumfujący Ko
ściół (Biserica Triumfătoare), Modlitwa Wszystkich Świętych (Rugăciunea 
tuturor sfinţilor) oraz Wielka Modlitwa Wstawiennicza Niebiańskiej Hie
rarchii (Marea rugăciune de intercesiune a ierarhiilor cereşti). Ikona ta 
zajmuje przestrzeń wschodniej ściany cerkwi -  absydę ołtarzową i obie 
absydy boczne. Przedstawienie ma charakter strefowy (zazwyczaj sześć 
stref), przedstawiających dziewięć wydarzeń, które mają nastąpić tuż po 
zakończeniu Straszliwego Sądu (Widzenie św. Nifona; Dumitrescu 2001: 
92ns):

a) otwarcie bram wieczności przez strzegących je aniołów i wejście Sę
dziego wraz ze wszystkimi świętymi do Bożego pałacu;

b) wezwanie przez Cesarza Niebios hierarchii niebiańskiej, złożonej 
z zastępów wielkich aniołów (Michał, Gabriel, Rafał, Uryl i przewodni
ków zastępów) oraz szeregów wielkich proroków, apostołów, hierarchów 
Kościoła, męczenników oraz pustelników, mnichów i anachoretów;

c) spotkanie Jezusa z Matką Bożą i otaczającym ją  anielskim orszakiem;
d) wejście Chrystusa w otoczeniu Matki Bożej i Jana Chrzciciela oraz 

wszystkich świętych do bram pałacu;
e) otoczenie Królestwa Wieczności jak murów miasta przez zastępy 

anielskie;
f) pojawienie się hipostazy Ojca Niebiańskiego;
g) rozbrzmiewanie śpiewu anielskiego.

3. Ikona Wygnania z  Raju  (Izgonirea din rai)
Ikona ta ilustruje wydarzenia ze starotestamentowej Księgi Rodzaju. 

Przedstawiana jest zazwyczaj na ścianie północnej (Voroneţ, Vatra Moldo- 
viţei, Suceviţa, Arbore, Humor). Układ scen rozpoczyna się od kilku ikon 
przedstawianych zazwyczaj na białym tle:

72 W języku rumuńskim słowo praznic ma także, oprócz znaczenia święto, dodatkowe 
inne znaczenie odpowiadające w tym kontekście niezbyt szczęśliwie polskiemu słowu sty
pa. Jednak w rumuńskim znaczeniu w słowie tym mieści się cały kulturowo określony kon
tekst wielkich uroczystości, jakie odbywają się zawsze obowiązkowo po śmierci zmarłego. 
Nowe nadanie przez S. Dumitrescu nazwy ikonie Mare Praznic Ceresc dodatkowo wzmac
nia ten niezwykle uroczysty charakter całego wydarzenia odbywającego się po dokonaniu 
przez Chrystusa Straszliwego Sądu.

73 Polscy badacze używają na określenie tej kompozycji nazwy: Pochód świętych (Chrza
nowski 1969: 83) oraz Pochód lub Procesja świętych (Szucki 1983: 10).

74 Scena ta była w interpretacjach wielu badaczy symbolicznym przedstawieniem Ziem
skiego i Boskiego Kościoła.
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-  Bóg oddzielający ziemię od wód (Dumnezeu despartepămîntului de 
ape);

-  Stworzenie Adama (Facerea lui Adam), przedstawiane niekiedy 
w dwóch scenach: stworzenie ciała i tchnięcie duszy w człowieka;

-  Adam nadający imiona wszystkim zwierzętom (stworzeniom) (Adam 
punînd nume tuturor lighioanelor);

-  Stworzenie Ewy (Facerea Evei);
-  Żywot pierwszych ludzi w Raju (Viaţa primilor oamenii în Rai);
-  Kuszenie Adama przez węża (Şarpele ispiteşte pe Adam);
-  Kosztowanie owocu z drzewa zakazanego (Gustă din fructul oprit);
-  Upadek w grzech (Căderea în păcat);
-  Wygnanie z Raju (Izgonirea din Rai, Alungarea din Paradais).
Po tych ikonach zazwyczaj zmienia się tło malarstwa -  tematyka kolej

nych ikon przedstawiana jest na czarnym tle, symbolizującym ziemskie 
życie pierwszych ludzi i opuszczenie miejsca rajskiej szczęśliwości:

-  ikona Ziemskie życie pierwszych ludzi (Viaţă pămîntească aprimilor 
oameni);

-  Adam uprawiający ziemię i Ewaprzędząca (Adam lucrîndpămîntul şi
Eva toarce);

-  Narodziny Kaina i Abla (Naşterea lui Cain şi lui Abel);
-  Kain uprawiający ziemię i Abel pasący owce (Cain lucrînd pămîntul 

sî Abel ducînd oile la păscut);
-  Ofiara Kaina i Abla (Jerfta lui Cain şi Abel);
-  Kain zabijający Abla (Cain omorîndu-lpe Abel);
-  Cyrograf Adama (Zapis lui Adam), zwany także Paktem Adama z Dia

błem (Voroneţ), będący najprawdopodobniej ikonograficznym przed
stawieniem apokryfu Słowo o Adamie i Ewie, zaliczanego do jedne
go ze śladów literatury bogomilskiej na ziemiach rumuńskich75.

4. Ikona Kuszenia św. Antoniego 
[Ispitele Sfîntului Antonie)

Ikona ta, przedstawiana zazwyczaj na ścianie północnej, poniżej scen z Ge
nezy, ilustruje następstwa upadku pierwszych rodziców i wygnania z Raju. 
Ikona składa się zazwyczaj z 25 scen z żywota św. Antoniego Eremity, ilu

75 W cerkwiach Vatra Moldoviţei oraz Arbore ikony Genesis występują na ścianie 
zachodniej, na łukach otwartego przedsionka. Najstarsze odpisy rumuńskie tej legendy 
(dokonywane z tekstów słowiańskich, które z kolei bazowały na tekstach greckich, łaciń
skich, ormiańskich, syryjskich i arabskich) pochodzą z XVII w. O samym apokryfie i je 
go wersjach u Słowian i Rumunów zob. Cartojan (1974: 51-78); Pamfile (1995: 95-98); 
Marian (1904: 4-6); Niculiţa-Voronca (1998ab: passim); Turdeanu (1950: 187-194); Na- 
umow (1976: 82-106).
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strujących dramat kuszenia, jakiemu święty był poddany podczas pobytu 
na pustyni. Cykl przedstawia w sposób symboliczny jedno z najgłębszych 
zagadnień związanych z problematyką zbawienia w chrześcijaństwie:

-  Święty maltretowany przez złe duchy (Sfîntul lovit de diavoli);
-  Święty kuszony przez złe duchy (Sfîntul ispitit de diavoli);
-  Święty, uciekając na pustynię, znajduje na drodze tacę i złoto (Sfîntul, 

fugind în pustie găseşte pe drum discosul şi aurul;
-  Święty nauczający mnichów na pustyni (Sfîntul dă învăţătură mona

hilor în pustie);
-  Święty uprawiający ziemię (Sfîntul lucrează pămîntul);
-  Święty napominający zwierzęta, które niszczą mu zasiewy (Sfîntul 

dojeneşte lighioanele care îi strică semănăturile);
-  Święty, modląc się, sprawia, że wytryska woda (Sfîntul, rugîndu-se, 

face să izvorască apă);
-  Święty, wprawiwszy w zakłopotanie mędrców, uzdrawia opętanych 

przez demony (După ce apus în încurcătură pe înţelepţi, sfîntul vin
decă pe cei locuiţi de diavol);

-  Święty, prowadzony przez lwa, przybywa do jaskini św. Pawła (Sfîntul, 
călăuzit de leu, ajunge la peştera sf. Pavel);

-  Święty Antoni, spotkawszy się ze św. Pawłem, bierze go w ramiona 
(Sfîntul Antoni, găsindu-lpe sf. Pavel, îl îmbrăţişează);

-  Święty zakopuje ciało św. Pawła (Sfîntul îngroapă trupul sf. Pavel);
-  Śmierć św. Antoniego (Moartea sfîntului Antonie)
Niekiedy, jak to ma miejsce w cerkwi w Suceviţa, na tej ścianie w ra

mach ikony Kuszenia widnieje dodatkowo trzynaście scen ilustrujących 
żywot św. Pachomiusza, mnicha i twórcy reguły życia cenobitycznego.

5. Ikona Granice Przestworzy (Vamilie văzduhului)76
Ikona zwana także Mostkami do Raju (Puntea Raiului) i przedstawia

na zazwyczaj na ścianie północnej. U źródeł ikonografii leży literacki 
żywot św. Bazylego Nowego, ascety żyjącego w IX  i X wieku w Bizan
cjum, a zwłaszcza jego trzecia części dotycząca dziejów św. Teodory

76 Tłumaczenie to zawdzięczam p. Jarosławowi Godunowi, doktorantowi teologii Uni
wersytetu w Bukareszcie. Polskie tłumaczenia tego terminu używają zazwyczaj odpowied
nika Bramy Raju, Bramy ceł, mytarstwa, jednakże wydaje się, iż nie do końca oddają one 
sens całego zwrotu rumuńskiego, który osadzony jest mocno w rumuńskiej mitologii ludo
wej. O samej wędrówce przez przestworza mówi już sam tekst utworu. Z drugiej strony, 
popularne są w rumuńskiej kulturze ludowej wierzenia, wktórych śmierć rozumiana jest 
jako moment powrotu do czasów pierwotnego chaosu, istniejącego przed powstaniem świata. 
Ow stan chaosu utożsamiany bywał często z istnieniem żywiołów -  najczęściej wody, ale 
i ognia czy powietrza. Moment przejścia do innego świata (raju, piekła) wymagał umiejęt
ności pokonania tego żywiołu. Motyw przestworzy występuje także w rumuńskich mitach
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z Konstantynopola, opiekunki św. Bazylego, która po swojej śmierci uka
zała się jego uczniom i opowiedziała o pośmiertnej wędrówce przed obli
cze Boga. Podczas wędrówki dusza przechodzi przez tzw. granice prze
stworzy, zwane także powietrznymi mytarstwami lub teloniami, gdzie na
potyka nieczyste duchy ukazujące jej grzechy, które popełniła za życia77. 
W przedstawieniach ikonograficznych cerkwi bukowińskich odnajdujemy 
zarówno 21, jak i 2478 takie powietrzne celnice, odpowiadające następują
cym grzechom:
I -  mytarstwo grzesznych rozmów i śmiechów (Vama a convorbirilor

şi rîsurilorpăcătoase);
II -  mytarstwo kłamstwa i grzechów przeciwko Duchowi Świętemu

(Vama a minciunilor şi păcatelor contra Duhului Sfînt);
III -  mytarstwo oszczerstwa, osądzania ipotępienia (osądzenia) bliź

niego (Vama a clevetirii, judecării şi osîndirii aproapelui);
IV -  mytarstwo łakomstwa lub tuczenia brzucha (Vama a lăcomiei sau

îmbuibării pîntecelui);
V -  mytarstwo lenistwa (próżniactwa) i gnuśności (Vama aleneviei şi

trîndăvei);

kosmogonicznych, w których Bóg, walcząc z Diabłem, strącił go wraz z pomocnikami z nie
ba. Diabeł żyje odtąd w przestworzach. Wędrówka duszy po śmierci człowieka (wznosze
nie się do Królestwa Boga) musi odbyć się przez przestworza, podczas których spotyka się 
z czuwającymi przy stopniach drabiny diabłami. Polskie tłumaczenie Granice Przestworzy 
zawiera zatem cały kontekst kulturowy odnoszący się do rumuńskich wierzeń dotyczących 
śmierci i pośmiertnej wędrówki duszy.

77 Niektórzy badacze rumuńscy zwracali uwagę na ogromną popularność tego utworu 
w kulturze rumuńskiej, a zwłaszcza jego ostatniej części, która dotyczy wędrówki du
szy człowieka po śmierci i przechodzenia przez tzw. mytarstwa. W kulturze rumuń
skiej odpisy tego żywotu znane są także pod innymi nazwami: Żywot i cuda św. Bazy
lego Nowego (Viaţa şi sf. Vasilie minuni cel Nou); Widzenia szczęśliwego Bazylego 
(Vedeniile fericitului Vasile); Granice Przestworzy (Vămile văzduhului). W literaturze 
rumuńskiej legenda ta pojawiła się najprawdopodobniej w tłumaczeniach z odpisów 
greckich na przełomie XVII i XVIII w. Utwór składa się z trzech oddzielnych części. 
Część pierwsza tekstu dotyczy żywota i męczeństwa Bazylego Wielkiego, mnicha ży
jącego w IX i X wieku w Konstantynopolu; druga -  widzenia, które św. Bazyli Wielki 
przekazał swojemu uczniowi -  Grzegorzowi, dotyczącego Sądu Ostatecznego; trzecia 
-  mytarstw św. Teodory. Cartojan zwracał uwagę na obecność motywu powietrznych 
celnic zarówno w Biblii (Paweł 2, 2; 6, 12), jak i w pismach ojców Kościoła (Efrem 
Syryjczyk, św. Atanazy, św. Jan Chryzostom) oraz pojawienia się z czasem tych wie
rzeń w liturgicznych tekstach Kościoła (Cartojan 1974b: 202-216). Na temat tego mo
tywu w rumuńskich wierzeniach eschatologicznych zob. także Pamfile (1995: 287sn); 
Măndiţa (2001ab).

78 Różnica ta wynika z odmiennej liczby powietrznych granic występujących w roz
maitych wersjach tego utworu. W tekstach greckich i słowiańskich występuje zazwyczaj 
21 powietrznych celnic; w tekstach rumuńskich -  24.
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VI -  mytarstwo złodziejstwa i oszustw (Vama a furt işagurilor şi înşelăto
riilor);

VII -  mytarstwo umiłowania bogactwa, zazdrości i rozrzutności (mar
notrawstwa) (Vama a iubirii de avuţie, zgrîceniei şi risipei);

VIII -  mytarstwo lichwy i chytrości (zdrady) (Vama a cametei şi a vic
leşugului);

IX -  mytarstwo krzywdy i grzechów wołających o pomstę do nieba
(Vama a nedreptăţii şi apăcatelor strigătoare la cer);

X -  mytarstwo zawiści i wrogości (nienawiści) (Vama a zavistiei şi
a duşmăniei);

XI -  mytarstwo dumy (pychy) ije j córek (Vama a mîndriei şi fiice 
lor ei);

XII -  mytarstwo gniewu iporywczości (Vama a mîniei şi iuţimiei);
XIII -  mytarstwo pamiętliwości i zemsty (Vama apomenirii de rău şi

a răzbunării);
XIV -  mytarstwo zabójstwa i samobójstwa (A uciderii şi sinuciderii);
XV -  mytarstwo zaklęć, czarów i uroków (Vama a descîntecelor, vrăji

toriilor şi farmecelor);
XVI -  mytarstwo rozpusty (nierządu) i nieczystości (Vama a desfrînării

şi necurăţiilor);
XVII -  mytarstwa cudzołóstwa i knowań powodujących rozlew krwi (Vama

apreacurviei şi amestecării de sînge);
XVIII- mytarstwo plugawych bezecnych (nikczemnych) knowań Sodomy, 

Gomory (Vama a spurcatelor amestecări nelegiuite Sodomiei, Go- 
moriei);

XIX -  mytarstwo herezji i odejścia od ortodoksji (Vama a ereziilor şi
devierilor de la ortodoxie);

XX -  mytarstwo braku miłosierdzia i braku serca (Vama a nemilostivi-
rii şi învîrtoşării inimii);

XXI -  mytarstwo idolatrii i demonicznych wierzeń (Vama a idolatriei şi
credinţelor demonice);

XXII -  mytarstwo upiększania (Vama a sulimenirilor);
XXIII- mytarstwo palaczy (Vama afumătorilor);
XXIV- mytarstwo symonii (Vama a simoniei).

6. Ikona Drabina do Raju (Scara paradusului)
Zwana także Drabiną Jana Klimaka (Scara lui Ioan Climax) lub Dra

biną Jana Drabiny (Scara lui Ioan Scărarul), przedstawiana zazwyczaj 
pod rzędem scen dotyczących ikon Genezy. Ikona ta jest ikonograficzną 
ilustracją traktatu o charakterze ascetyczno-mistycznym pt. Drabina, któ



88 ŚWIĄTYNIE, POSTACIE, IKONY

rego autorem był Jan Klimak, mnich z cerkwi św. Katarzyny na Górze Sy
naj, żyjący w VI wieku79. W monastycznej kulturze średniowiecza dzieło 
to było bardzo popularne wśród mnichów, o czym świadczą zachowane 
do czasów współczesnych pierwsze odpisy i tłumaczenia dzieła. Na tere
nach rumuńskich dzieło to znane było w odpisach greckich, a następnie 
od XV wieku -  słowiańskich. Pierwsze tłumaczenia dzieła na język ru
muński dokonane zostały w XVII wieku przez mołdawskiego metropoli
tę Varlaama (Corneanu 2000: 74-99). Wykorzystując biblijny i zarazem 
archaiczny symbol drabiny, traktat Jana Klimaka ma charakter opowieści 
o etapach życia duchowego, przez które musi przejść człowiek, aby dojść 
do Boga i osiągnąć życie wieczne. W ikonografii tego tematu etapy życia 
duchowego przedstawione są w formie momunentalnej drabiny z 27-30 
szczeblami, rozciągającej się pomiędzy przestrzenią zła, symbolizowaną 
przez potwora oraz występujące wjego sąsiedztwie diabły, a przestrze
nią dobra, symbolizowaną przez otwarte niebiosa, w których widnieje 
postać Chrystusa wyciągającego prawicę w stronę kroczących po stop
niach drabiny mnichów i trzymającego w lewicy zwój z tekstem. Kolej
ne szczeble drabiny odpowiadają etapom życia duchowego -  nabywa
nym i praktykowanym cnotom, które człowiek musi osiągnąć, aby dojść 
do bram raju.

7. Ikona Zwycięstwa R ycerzy  M ęczenników Sprawiedliwej Wiary 
[Biruinţele Ostaşilor Mucenici ai Dreptei Credinţe)80

Ikona ta składa się z kilku scen, rozmieszczonych po stronie lewej ścia
ny południowej cerkwi, idąc od góry do dołu. Najczęściej pojawiają się tu 
cztery przedstawienia:

-  Sw. Jerzy zabijający smoka (Sf. Gheorghe ucide pe balaur);
-  Sw. Dymitr, zabijający cesarza Maksymiliana (Sf. Dumitru ucide pe 

Maximian);
-  Sw. Merkury, zabijający cesarza idolatrę -  Dacjana (Sf. Mercurie 

ucide pe Dacian);
-  Sw. Nestor zabijający Lie (Sf. Nistor ucide pe Lie).
Dodatkowo, ikona ta obejmuje w malarstwie niektórych cerkwi rozsze

rzone żywoty i cuda poszczególnych świętych rycerzy-wojowników i mę
czenników sprawiedliwej wiary:

79 O postaci św. Jana Klimaka oraz ojego dziele zob. np. Corneanu 2000.
80 Nazwę tę zaproponował w2001 roku S. Dumitrescu, opierając się na źródle św. 

Nifona z Konstancji (2001). Do roku 2001 ikony poszczególnych świętych przedstawio
nych na ścianach zewnętrznych cerkwi mołdawskich traktowane były oddzielnie, a w na
zewnictwie ikon używano tylko imienia świętego.
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a) Św. Jerzego (Arbore):
-  Św. Jerzy mówi prawdę Dioklecjanowi (S f Gheorghe vorbeşte cinstit lui 

Diocletian);
-  Św. Jerzy (wrzucony) do ciemnicy (Sf. Gheorghe întemnitaţ);
-  Rozciągnięcie świętego na kole (Sf. Gheorghe tras pe roata);
-  Św. Jerzy w rozżarzonym obuwiu (Sf. Gheorghe cu încălţările aprinse);
-  Św. Jerzy pije śmiercionośne trucizny (Sf. Gheorghe bea otrăvuri 

ucigătoare);
-  Św. Jerzy wskrzesza zmarłego (Sf. Gheorghe învie un mort);
-  Św. Jerzy wrzucony do dołu z wapnem (Sf. Gheorghe în groapa cu var 

nestins);
-  Św. Jerzy przywraca do życia wołu pewnego oracza (Sf. Gheorghe învie 

boul plugarului);
-  Ścięcie głowy św. Jerzemu (Tăierea capului sf. Gheorghe).

b) Św. Michała Archanioła (Vatra Moldoviţei):
-  Św. Michał pokazuje Hagar wodę (Sf. Mihail arată lui Agar apa);
-  Św. Michał przeszkadza Abrahamowi w zabójstwie Izaaka (Sf. Mihail 

împiedică pe Avraam să-l ucidă pe Isaac);
-  Św. Michał zagradza drogę Balaamowi (Sf. M ihail taie calea lui 

Varlaam);
-  Św. Michał zakazuje diabłu wchodzić w ciało Mojżesza (Sf. Mihail împie

dică diavolul să intre în trupul lui Moise);
-  Św. Michał ukazuje się Gedeonowi i zachęca go do walki przeciw Midia- 

nitom (Sf. Mihail, înfăţişîndu-se lui Ghedeon, îl îmbărbătează împortiva 
medianiţilor);

-  Św. Michał ukazuje się Joszui, nakazując mu rozwiązać swój sandał (Sf. 
Mihail, înfăţişîndu-se lui Iosua Navi, îi porunceşte să-şi desfacă încălţări
le);

-  Św. Michał przepowiada Manoachowi narodziny Samsona (Sf. Mihail 
vesteşte lui Manoe naşterea lui Samson);

-  Św. Michał zabija 185 ludzi z obozu Sennacheryba (Sf. Mihail ucide 
185 000 de oameni din tabăra lui Senacherib);

-  Św. Michał zstępuje do trojga dzieci ipomaga im (Sf. Mihail pogoară să 
ajute pe cei trei copii);

-  Św. Michał dostarcza pożywienia Danielowi za pośrednictwem Awwaku- 
ma (Sf. Mihail aduce hrană lui Daniel prin mijlocirea lui Avacum);

-  Św. Michał ratuje Konstantynopol przed niewolą perską (Sf. Mihail slo- 
bozeşte Cetatea Constantinopolului din robia perşilor);

-  Św. Michał ratuje świątynię w Chonai od zatopienia (Mihail apără bise
rica sa din Hone de viitura apelor);
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-  Archaniołowie Michał i Gabriel ratują dziecko od utonięcia w morzu 
(Arhanghelii Mihail şi Gavriil scapă copilul de înnec în apele marii),

c) Św. Paraskiewy (Arbore);

d) Św. Jana Nowego (Sf. Ioan cel Nou de la Suceava);
Ikona ilustrująca żywot i męczeństwo greckiego świętego z Trapezun- 

du (XIV wiek), przedstawiana zazwyczaj w kolejnych dwunastu scenach 
(Voroneţ)81:
I -  Męka św. Jana Nowego bez krzyża (Aici chinul Sf. Ioan cel Nou şi

mărturisirea celui fără de cruce);
II -  Odarcie Świętego z szat (Aici desbrăcarea Sfîntului);
III -  Święty przed obliczem epatchy, męczeństwo świętego (Punerea

Sfîntului înainte judecătorului)82;
IV -  Osadzenie Świętego w ciemnicy (Punîndpe Sfîntul în temniţă);
V -  Sprowadzenie Świętego przed sędziego (Aducîndpe Sfîntul înain

tea judecătorului);
VI -  Ponowne biczowanie Świętego przez sędziego ijego sługi (Iarăşi

bate ighemonul cu slugile sale pe sfînt);
VII -  Przywiązanie Świętego do ogona konia (Legînd pe sfîntul de co

ada calului);
VIII -  Przybycie Bożych aniołów do ciała Świętego. Paraliż poganina,

który chciał przeszyć strzałami ciało aniołów (îngerii lui Dumne
zeu au venit la trupul sfîntului. Un oarecare pagîn vrea să săgete
ze. Inţepenirea lui);

IX -  Uratowanie sparaliżowanego (z łukiem i strzałami) (Aducîndpe
cel înţepenit cu arcul şi cu săgeata);

X -  Pogrzeb św. Jana Nowego (Aici înmormîntarea Sf. Ioan);
XI -  Frankowie chcący wykraść ciało Świętego (Aici vroiră frîncii să

fure trupul sfîntului);
XII -  Sprowadzenie relikwii świętego męczennika Jana Nowego do sław

nego miasta Suczawy w czasach panowania wojewody Aleksan
dra Dobrego i żony Anny i biskupa Józefa (Aducerea moaştelor 
Sfîntului Mucenic Ioan cel Nou în slăvita cetate a Sucevei în zilele 
blagocestivului Ioan Alexandru Voevod şi a Doamnei Ana şi a epi
scopului Iosif),

81 W Suceviţa żywot św, Jana Nowego przedstawiany jest na ścianach przedsionka 
w czternastu scenach, Opis scen, zob, Berza, Musicescu (1958: 112-114),

82 W scenie tej przedstawia się jednocześnie dwa wydarzenia z żywota Jana Nowego,
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e) ikona żywota i cudów św. Mikołaja (Viaţa şi minuni Sfîntului Ni- 
colae),

Ikona przedstawiana zazwyczaj na ścianie południowej w szesnastu sce
nach, ilustrujących najważniejsze momenty z życia i działalności pośmiert
nej świętego (Voroneţ, Humor, Suceviţa, Vatra Moldoviţei):
-  Narodzenie św. Mikołaja (Naşterea Sf. Nicolae);
-  Wyświęcenie świętego na diakona (Sfîntul hirotonisit diacon);
-  Wyświęcenie świętego na księdza i biskupa (Sfîntul hirotonisit preot şi 

episcop);
-  Święty w więzieniu przyjmuje Ewangelię od Chrystusa i omoforion od 

Matki Bożej (Sfîntul în închisoare primeşte evanghelia de la Hristos, iar 
de la Maica Domnului un omofor);

-  Św. Mikołaj ukazuje się we śnie cesarzowi Konstantynowi i Alavie (Sf. 
Nicolae se iveşte în vis împăratului Constantin şi lui Avlavie);

-  Św. Mikołaj ochraniający winny krzew (Sf. Nicolae ocrotind viţa de vie);
-  Aniołowie przychodzą po duszę Mikołaja;
-  Śmierć świętego (Moartea Sfîntului);
-  Św. Mikołaj rzuca srebro do domu (Sf. Nicolae aruncă arginţii în casă);
-  Św. Mikołaj wskrzesza żeglarza ze statku (Sf. Nicolae în corabie învie 

din morţi pe corăbier);
-  Św. Mikołaj wypędza diabłów ze statku (Sf. Nicolae izgonind diavolii de 

pe corabie);
-  Św. Mikołaj ratuje od śmierci trzech dostojników (Sf. Nicolae salvînd de 

la moarte pe cei trei dregători);
-  Św. Mikołaj ocala trzech mężów niewinnie skazanych (Sf. Nicolae slobo- 

zeştepe osîndiţii fără de vină);
-  Ścięcie drzewa zamieszkiwanego przez diabły (Sf. Nicolae doborînd ar

borele locuit de diavoli);
-  Św. Mikołaj uzdrawia trędowatych;
-  Św. Mikołaj uzdrawia sparaliżowaną rękę pewnej niewiasty.

8. Ikona Akatystu k u  czci M atki Bożej [Imnul Acatist)
Ikona zwana także Akatystem Matki Bożej (Acatistul Maicii Domnu

lui) 83 lub też Akatystem Zwiastowania (Acatistul Buna Vestirii), najważ
niejszego hymnu Kościoła bizantyjskiego skierowanego do Matki Bożej,

83 Hymn ten zwany jest także często Akafistem Matki Bożej. Nazwa hymnu oznacza 
„śpiewany na stojąco”. Moment recytacji hymnu w Kościele prawosławnym ma miej
sce zawsze podczas nabożeństwa, w sobotę, w piątym tygodniu Wielkiego Postu (zwaną 
także niekiedy od tego zwyczaju -  Sobotą Akatystu). Wł. Podlacha nazywa tę ikonę Akaty
stu -  Domkami Bogurodzicy (Podlacha 1912; Hermenia 1983: 130-132). W tłumaczeniu
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którego data powstania wiązana jest najczęściej z wiekami VI-VII84, przed
stawianego w ikonografii w dwudziestu czterech scenach, ilustrujących 
kolejne dwanaście ikosów i dwanaście kondakionów hymnu. Badacze przyj
mują, iż dwanaście pierwszych części Hymnu Akatystycznego tworzy tzw. 
część historyczną. Należą do nich:

-  Anioł, pierwszy posłaniec (îngerul cel mai întîi stătător) -  ikona I;
-  Święta, widząc (Văzînd, Sfînta) -  ikona II;
-  Poznanie niepojęte (înţelegerea cea neînţeleasă) -  ikona III;
-  Moc Najwyższego (Puterea celui de sus) -  ikona IV;
-  Która przyjęła Pana (Cea care aprimit pe Domnul) -  ikona V;
-  Z pomieszaniem w duszy (Avînd tulburare în suflet) -  ikona VI;
-  Usłyszawszy to, pasterze (Auzit-au păstorii) -  ikona VII;
-  Idąc ku Bogu za blaskiem gwiazdy (Steaua cea cu Dumnezeeiască 

mergere) -  ikona VIII;
-  I  zobaczyli Synowie Chaldei (Văzut-au pruncii Chaldei) -  ikona IX;
-  Jako Heroldowie obwieszczający Boga (Mărturisitorii purtători de 

Dumnezeu) -  ikona X;
-  Światło zapalając w Egipcie (Strălucind în Egipt) -  ikona XI;
-  Symeon, pragnąc (VrîndSimeon) -  ikona XII.

Dwanaście kolejnych scen akatystu tworzy tzw. część mistyczną; sześć 
z nich poświęconych jest Chrystusowi, a sześć Matce Bożej:

-  Nowe ukazał Stworzenie (Arătat-au făptură nouă) -  ikona XIII;
-  Dziwne narodzenie (Naşterea minunata) -  ikona XIV;

Hermenei na język polski Ireneusz Kania używa terminu Pomieszkania Bogurodzicy 
(Dionizjusz z Furny 2003).

84 Autorstwo hymnu oraz dokładna data jego powstania nie są do końca wyjaśnione. 
Najważniejsze hipotezy przypisywały jego autorstwo i czas powstania Grzegorzowi Mni
chowi (Amartolos) -  który miał go napisać dla uczczenia historycznych wydarzeń z 677 r., 
kiedy to miasto Konstantynopol, dzięki cudownej interwencji Matki Bożej, uratowane zo
stało przed arabskim najazdem. Według innej hipotezy, hymn ten powstał w czasach cesa
rza Herakliusza i ułożony został tuż po pierwszym ataku Awarów i Persów w 626 roku na 
stolicę Cesarstwa Bizantyjskiego. Autorem hymnu miał być patriarcha Sergiusz, który pod
czas tego ataku przyjął na siebie rolę decydującego obrońcy. Kolejne hipotezy łączyły po
wstanie hymnu z Romanem Pieśniarzem (Słodkopiewcą) lub Grzegorzem Pisidesem. Trudno 
jest także podać dokładną datę powstania całej kompozycji Hymnu Akatystycznego (zło
żonej z 24 lub 25 scen) w ikonografii sztuki prawosławnej. Kompozycja ta, zdaniem bada
czy tematu, pojawiła się najpierw w miniaturach, potem na tkaninach sakralnych i ikonach, 
przechodząc wreszcie do malarstwa ścian wewnętrznych, a następnie i zewnętrznych cer
kwi. Na temat Hymnu Akatystu w literaturze i sztuce zob. m.in. Taflari (1914: 49
-168); Wellesz (1949:163-167); Mitsakis (1978: 177-185); Łużny (1982: 187-200); Łuż- 
ny (1988: 22- 37); Kłosińska (1973: 177-178); Brzóstkowska (1966: 49-58); Şirli (1982: 
37-54); Wójcicka (1966: 95-115).
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-  W całości przebywało na ziemi (Cu totul a fost în cele dejos) -  ikona XV;
-  Cały świat anielski (Toată firea îngerească) -  ikona XVI;
-  Oratorzy, wielcy mówcy (Pre retorii cei mult vorbotori) -  ikona XVII;
-  Pragnąc go ratować (Vrînd să mîntuiască) -  ikona XVIII;
-  Schronem obronnym panien jesteś (Zid eşti fecioarelor) -  ikona XIX;
-  Śpiewy liczne jak  ziarna piasku (Cîntări la mumăr ca nisipul) -  ikona 

XX;
-  Pochodnio światła (Făclie de lumină) -  ikona XXI;
-  Winy darować pragnąc (Vrînd să dea harul) -  ikona XXII;
-  Wychwalamy Cię, śpiewając o narodzeniu (Cîntînd naşterea ta, te 

lăudăm) -  ikona XXIII;
-  O Matko, wysławiana (O maică prelăudată) -  ikona XXIV.

Kolejne przedstawienia stanowią triadę ikonograficzną, złożoną z trzech 
ikon, umieszczanych najczęściej poniżej ikony Akatystu Matki Bożej.

9. Ikona Gorejący K rzew  [Rugul Aprinś)
Na ikonie tej przedstawia się postać Matki Bożej z Dzieciątkiem w ty

pie oranty w miejscu występującego zazwyczaj wyobrażenia Boga Ojca 
(Podlacha 1912: 22).

10. Ikona Oblężenie Konstantynopola 
[Asediul Constantinopolului)

Ikona zwana także Dziełem Opatrzności (Lucrării Providenţei) lub Upad
kiem (Zaborem) Konstantynopola (Luarea Constantinopolului), jest ikono
graficznym przedstawieniem inwokacji dodanej do Akatystu Maryjnego, 
jako element upamiętniający podziękowanie Matce Bożej za zwycięstwo 
Bizantyjczyków odniesione podczas ataku Persów i Awarów w 626 roku 
na święte miasto ortodoksji -  Konstantynopol85;

11. Ikona Przypowieści o synu  marnotrawnym  
[Pilda fiului raspititoĄ

Ikona przedstawiana zazwyczaj z prawej strony Zaboru Konstantyno
pola, złożona jest kilku scen (Humor).

85 Zdaniem badaczy rumuńskich, sposób redakcji tej sceny w ikonografii niektórych 
cerkwi bukowińskich świadczy o tym, iż w rzeczywistości chodzi tu o inne przedstawienie 
odnoszące się nie do Oblężenia, ale do Upadku Konstantynopola w 1453 roku (Grecu 1924). 
W ostatnim czasie Sorin Dumitrescu, na podstawie porównań ikonograficznej redakcji sce
ny Upadku Konstantynopola z zabytkami sztuki dotyczącymi przedstawień końca świata 
(m.in. plag egipskich), skłonił się ku hipotezie, iż w przedstawieniach bukowińskich nie 
chodzi o Oblężenie Konstantynopola z 626 roku, ale o Upadek Konstantynopola (Zabór 
Konstantynopola) dokonany przez wojska Mahometa w 1453 roku. Niektórzy badacze
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12. Ikona Drzewo Jessego 
[Arborele lui IeseU 

Ikona przedstawiana zazwyczaj na wysokości przednawia na ścianie 
południowej, stanowi ilustrację biblijnego rodowodu (genealogii) Chrystusa 
(Voroneţ, Humor, Vatra Moldoviţei, św. Jerzego w Suczawie, Suceviţa). 
W schemacie tej kompozycji przedstawia się postać śpiącego na skale (u do
łu kompozycji) Jessego, z którego ciała wyrasta w górę szczep zielonej ga
łęzi drzewa życia. W gałęziach, w okrągłych medalionach, przedstawia się 
genealogiczny porządek potomków Jessego, począwszy od syna i psalmi
sty Dawida aż do Chrystusa. Prorocy przedstawiani są z atrybutami (Jakub 
z drabiną, Dawid z lutnią, Gedeon z runem). Niekiedy także w kompozy
cję wplecione są całe sceny figuratywne, wśród których widać m.in.: Naro
dzenie Chrystusa, Oczyszczenie Marii, Ukrzyżowanie, Wniebowstąpienie 
Chrystusa, Trzech młodzieńców wpiecu gorejącym (Hermeneia 1983: 78).

Zazwyczaj także kompozycja Drzewa Jessego otoczona jest figurami 
wyobrażającymi starożytnych filozofów (mędrców), w dziełach których 
odnajdywano proroctwa głoszące cudowne narodziny Chrystusa z dziewi
cy Marii. Wśród filozofów przedstawiani są m.in.: Filon, Kleantes, Solon, 
Homer, Sokrates, Arystoteles, Platon, Pitagoras, Sybilla, Plutarch, Tukidy
des86.

twierdzili także, iż polityczna zależność Księstwa Mołdawskiego od Imperium Otto- 
mańskiego, nie pozwalała już z czasem na wprowadzenie do ikonografii cerkwi buko
wińskich scen mających wydźwięk polityczny, stanowiących rodzaj otuchy dla narodu 
mołdawskiego. Dlatego w niektórych cerkwiach wybudowanych i malowanych w póź
niejszym okresie (koniec XVII wieku) scena ta już nie występuje. W cerkwi Suceviţa 
w miejsce tej sceny pojawiła się ikona Pokrow Bogarodzicy (Pocrov Maicii Domnului) 
oraz przedstawienie Męczeństwa Mnichów z Synaju (Martiriul călugărilor de la Sinai) 
(Musicescu, Berza 1956: 92). S. Dumitrescu, wychodząc z założenia, iż malowidła ścien
ne cerkwi mołdawskich rozpatrywane być muszą w kontekście religijnym (nie poli
tycznym!), skłaniał się ku przekonaniu, iż wprowadzenie sceny Upadku Konstantyno
pola  do programu ikonograficznego jest dowodem na istnienie stosunkowo krótkiego 
okresu, w którym fundatorzy cerkwi i malarstwa ściennego i ich malarze, jasno zdawa
li sobie sprawę z religijnych idei Stefana Wielkiego oraz Petru Raresza i Grigorie Roşca 
(Dumitrescu 2001: 74sn).

86 Nie wszystkie imiona filozofów antycznych są możliwe do rozszyfrowania. Na pod
stawie napisów ściennych oraz rękopisów Hermenei zachowanych w zbiorach bibliotek 
rumuńskich, dyskusje na ten temat toczyli m.in. Grecu (1926: 107-174); Grecu (1929: 1
-67); Nandriş (1970: 18-47); Podlacha (1912: 24).





CERKIEW JAKO OBRAZ ŚWIATA.
W KRĘGU SYMBOLIKI ŚWIĘTEGO MIEJSCA 

W KULTURZE TYPU LUDOWEGO

II



1. ŚWIĄTYNIA -  MIĘDZY CHRZEŚCIJAŃSKIM 
KANONEM A TRADYCJĄ TYPU LUDOWEGO

W teologii chrześcijańskiej świątynia -  jej architektura oraz ikonogra
fia -  stanowią obszar pełen symboli. Przestrzeń ta utożsamiona jest z miej
scem szczególnej obecności sacrum, w którym pod osłoną tajemnic i sym
boli zamieszkuje Bóg. Teologowie chrześcijańscy podkreślają, iż symboli
ka ta łączy dwa odrębne nurty -  ziemski, który genezę budowli wywodzi 
z przestrzeni najbliższej człowiekowi -  z domu, oraz symboliczny (mistycz
ny), rozgrywający się w wymiarze wiary1. W symbolice świątyń prawo
sławnych od początku odwoływano się do tradycji, która nawiązywała do 
dwóch biblijnych wzorców. Starotestamentowym pierwowzorem świątyni 
jako miejsca kultu i zarazem ziemskiej budowli stał się Namiot Spotkania, 
zwany także Namiotem Świadectwa lub Przybytkiem, który skonstruował 
Mojżesz dla umieszczenia w nim Arki Przymierza, po pouczeniu danym 
mu przez Boga na Górze Synaj (Wyj 25, 1-27, 19). Arka towarzyszyła 
Izraelitom podczas wędrówek po pustyni, dając im poczucie ciągłej obec
ności Boga (Forestner 1990: 369). Po osiedleniu się Izraelitów wZiemi 
Kaanan Salomon, zgodnie z wolą Boga, wybudował pierwszą świątynię 
w Jerozolimie. Po ukończeniu budowli i poświęceniu jej przez Salomona 
miejsce to zostało napełnione chwałą Pańską. Gdy Izraelici umieścili w niej 
Arkę Przymierza, obłok -  znak Bożej obecności -  wypełnił świątynię2. 
Drugim wzorcem w architekturze świątyń chrześcijańskich była idealna 
Niebiańska Jerozolima -  symbol miasta Bożego, której obraz zamieszczo
ny został w Apokalipsie św. Jana (Ap 21, 3-4-22, 3). Owo miasto-świąty- 
nia, stworzone przez Boga w wieczności -  w tym samym czasie co Raj 
-  symbolizowało Królestwo, w którym przebywał Bóg wraz ze świętymi 
i zbawionymi (Kobielus 1981: 20-78, 97-112; Evdokimov 1999: 126). Od 
początku sztuka chrześcijańska inspirowała się tymi dwoma biblijnymi ob-

1 Szerzej na ten temat zob. m.in.: Evdokimov (1986: 157-170); Bria (1994: 55-61); 
Katechizm Kościoła Prawosławnego (2001: 319-337).

2 Dokładny opis tego wydarzenia oraz plan architektoniczny budowli odnajdujemy 
wPierwszej Księdze Królewskiej (5,15-9,9).
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razami acheiropoietas -  świątyń, których obraz przekazał ludziom Bóg po
przez swoje teofanie. W ciągu wieków owa biblijna tradycja ulegała coraz 
silniejszemu ugruntowaniu w wierzeniach i zwyczajach chrześcijan. W Ko
ściele wschodnim, z racji dominującej tu postawy apofatycznej, w której 
doświadczenie Boga nie jest możliwe w bezpośrednim, naocznym pozna
niu, lecz Bóg wychodzi naprzeciw człowieka poprzez manifestację swo
ich niestworzonych energii, świątynia stała się symbolem jego nieustającej 
obecności i manifestacją Jego światła oraz energii.

Ojcowie Kościoła, w poszukiwaniu symboliki świątyni chrześcijańskiej, 
zaczęli opisywać ją  poprzez biblijne metafory Kosmosu czy Wszechświata. 
Odtwarzając świat, który jest dziełem samego Boga, świątynia pojmowana 
była jako Dom Boży na ziemi, wyraźnie oddzielający przestrzeń sacrum od 
profanum. Symbolika ta ujawniała się już w obrzędach poświęcenia miej
sca pod budowę, wykazujących wiele wspólnego ze znanymi z kultur ar
chaicznych rytuałów zakładania świata, a także w obrzędach jej konsekra
cji3. Podobnie, symbolika ta pojawiła się w przestrzeni świątyń prawosław
nych, których poszczególne części architektoniczne -  kopuła, sanktuarium, 
prothesis, diakonikon, absydy, nawy, przednawie, przedsionek -  odtwarza
ły symbolicznie porządek kosmosu4.

Biblijna tradycja świątyni-przestrzeni acheiropoietas przeniknęła także 
do kultury ludowej. Współczesna symbolika wrumuńskiej kulturze ludo
wej ujawnia zapośredniczenie wierzeń o świątyni i wielu obrzędów w niej 
odprawianych przez kanoniczne teksty teologii chrześcijańskiej. Jednocze
śnie, poprzez występowanie w świadomości ludowej wielu utrwalonych 
aspektów i funkcji myślenia mitycznego, kanoniczne treści chrześcijańskie 
uległy modyfikacjom, zgodnym z ludową wizją świata. Jako pewien typ 
myślenia, ludowość posiadała zawsze swój własny język interpretacji zja
wisk sacrum, niekiedy zbieżny z kanonem, częściej jednak stanowiący jego 
swoiste przetworzenie i włączenie w wizję świata właściwą tej kulturze 
(Guriewicz 1987: 198). Analiza znaczeń związanych z symboliką świątyni 
w tradycji typu ludowego dowodzi, iż zrozumienie chrześcijańskiej teolo
gii Kościoła, a także związanej z tym symboliki i roli architektury sakral
nej, dokonuje się w podobny sposób jak znany z kultur archaicznych (przed
chrześcijańskich) rytuał ustanawiania świata. Znaczenia, związane ze świą
tynią, wynikają z utrwalonych w kulturze typu ludowego mechanizmów 
mitycznego myślenia i są przeobrażoną w czasie, archaiczną opowieścią

3 Obrzędy poświęcenia nowo wybudowanej cerkwi, a także nowego krzyża oraz ikon 
Chrystusa, świąt Pańskich i poszczególnych świętych zawarte zostały w pracy Bulgakova 
(2002: 101-125).

4 Problematykę hermeneutycznej tradycji w architekturze świątyni ortodoksyjnej po
rusza Uścinowicz (1997).
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0 powstaniu świata, umieszczoną w schematach ludowych mitów kosmo- 
gonicznych. Charakterystyczny podział przestrzeni czy czasu stał się w kul
turze typu ludowego utrwaloną cechą myślenia mitycznego. Rekonstruk
cja ludowych mitów kosmogonicznych zanotowanych na terenie Rumunii 
od XIX wieku dowodzi, iż symbolika z nimi związana stanowi odpowied
nik kosmogonicznego stwarzania świata.

Biblijneprzekonanie, iż świątynia jest domem Bożym na ziemi, łączy się 
z ludowym ustanowieniem przestrzeni. Jej zorganizowanie polega na wyod
rębnieniu punktu centralnego (axis mundi), obszaru peryferium, granic i punk
tów mediacyjnych, które stają się nośnikiem określonych znaczeń (Tomicki 
1981: 37; Adamowski 1999: 13-18). Podobnie, w ludowej symbolice świą
tyni ujawnia się specyficzna koncepcja czasu, charakterystyczna dla spo
łeczności archaicznych. Czas historyczny związany z genezą cerkwi ciąży 
ku czasowi pierwszemu, w którym dokonało się stworzenie świata. Aby zro
zumieć zatem, czym jest świątynia w potocznej kulturze, trzeba przyjąć, iż 
zajmuje ona miejsce pośrodku światów ontologii archaicznej i ontologii chrze
ścijańskiej . Istotą sprawy nie jest to, iż do czasów współczesnych przetrwała 
dawna mentalność archaiczna, lecz fakt, że niektóre jej właściwości (me
chanizmy interpretacji rzeczywistości oraz znaki i symbole) za pomocą tek
stów religijnych utrwaliły się tak mocno w kulturze, iż stanowią także w cza
sach współczesnych podstawowy sposób interpretacji niektórych elemen
tów kultury. Związek tych dwóch nurtów nie stanowi przeciwieństwa, ale 
(j ak wskazywało wielu badaczy) swoistą harmonię, j aka narodziła się w wy
obrażeniach potocznych po chrystianizacji świadomości archaicznej. Taką 
symbolikę świątyni dostrzegał M. Eliade, który twierdził, że odzwierciedla 
ona archaiczną symbolikę wszechświata, przekazywaną drogą tradycji ust
nej. Chrześcijaństwo typu ludowego, dokonując syntezy między archaicz
nymi treściami i nową teologią chrześcijańską, przechowało wiele ele
mentów mitycznych, charakterystycznych dla sakralnego widzenia świata 
(Eliade 1998: 169-172). Podobnie twierdzili semiotycy z kręgu Tartu-Mo
skwa, którzy, analizując rolę modeli dualnych w kulturze dawnej Rusi, zwra
cali uwagę, iż mimo pozornej negacji obrazów, znaków i symboli archa
icznych, a tym samym odcinania się od poprzedniego etapu kultury -  wpro
wadzenie chrześcijaństwa mimowolnie i nieświadomie utrwaliło wiele 
elementów starych wyobrażeń. Zdaniem Łotmana i Uspienskiego, wszel
ka kontestacja w kulturze, opierająca się na negacji struktur wyobrażenio
wych przeszłości, w istocie doprowadzała do ich regeneracji poprzez fakt 
ich szczególnego, nawet negatywnego wartościowania (1993: 23). Podob
na sytuacja miała miejsce wkulturze rumuńskiej, wktórej, wobec braku 
oficjalnego chrztu całego narodu oraz położeniu na styku różnych kultur
1 religii, chrystianizacja odbywała się dwutorowo: poprzez stopniowe włą
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czenie starego kodu w nowe, chrześcijańskie wyobrażenia lub też poprzez 
negację starych struktur znaczeniowych. Poszukując analogii między tre
ściami archaicznymi a ludowymi, nie można zapominać, iż wierzenia lu
dowe zapośredniczone były przez oficjalną teologię chrześcijańską, prze
kazywaną ludowi. Kanoniczne znaczenia, związane z budową świątyni ijej 
konsekracją, bardzo rozbudowane w prawosławiu i wykazujące wiele zbież
ności z archaicznymi sposobami zakładania świata, przeniknęły z czasem 
do kultury ludowej, utrwalając w niej wiele elementów archaicznych.

2. LUDOWY MIT KOSMOGONICZNY 
NA TERENACH RUMUŃSKICH

2.1. TREŚCI I ŹRÓDŁA

Jedną z charakterystycznych cech świadomości ludowej w XIX wieku 
był zwyczaj łączenia elementów otaczającej rzeczywistości z czasami po
czątku świata i działaniami postaci boskich. Powstanie każdego elementu 
współczesnego otoczenia możliwe było dzięki naśladowaniu wzoru, jaki 
przekazany został ludziom przez bogów w mitycznym praczasie. W jednej 
z bukowińskich opowieści Bóg ujawnia ludziom zarówno tajemnicę budo
wania cerkwi, jak i rodzaj materiału, z którego ma być budowana:

Potem Bóg powiedział wszystkim, jak budować cerkwie, albowiem wszyscy 
mieli cerkwie z kiełbas i słoniny; tylko Cyganie zjedli swoją cerkiew. Nasi jed
nak, po tym, jak obeschła, wybudowali obok kolejną z drewna i w końcu z ka
mienia (Niculiţa-Voronca 1998a: 46).

Nie wszystkie treści tej wersji mitu są dzisiaj zrozumiałe5; ważny jest 
jednak sam sposób myślenia, charakterystyczny dla religijności ludowej, 
opierający się na przekonaniu, iż porządek naszego świata wzorował się na 
mitycznym in illo tempore, kiedy na ziemi żył Bóg. Ta swoista pełnia czasu,

5 Najprawdopodobniej motyw budowania cerkwi z mięsa i słoniny pochodzi z XIX- 
-wiecznych kolęd, nazywanych przez niektórych badaczy rumuńskich kolędami cygański
mi (colindă ţigănească). Caraman twierdzi, iż nie był to rodzaj kolęd śpiewanych przez 
Cyganów, lecz teksty satyryczne, opowiadające o Cyganach. Wśród takich kolęd pojawiał 
się temat budowy przez Cyganów cerkwi lub monastyru z rozmaitego pożywienia (ściany 
z krwi, dach ze słoniny, dzwony z głowy psa). Najwięcej wariantów tych kolęd zanotowa
nych zostało na Bukowinie i w Mołdawii. Zob. m.in. Caraman (1997: 52-66).
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która wówczas istniała, otoczona była w kulturze ludowej wieczną tęsknotą, 
a człowiek, przy świadomości poruszania się w czasie historycznym, pra
gnął umieszczać siebie i swoje otoczenie w sakralnym czasie początku.

Większość badaczy jest zgodna, iż ów czas początku wnajstarszych 
mitach kosmogonicznych, zanotowanych na terenie Rumunii, opisywany 
był najczęściej przez dwa charakterystyczne motywy -  dualizm postaci 
tworzących świat (Boga i Diabła) oraz ograniczenie pierwotnych wód 
przez wyznaczenie w nich axis mundi (Eliade 1994: 264; Eliade 2002: 
76-124; Tomiccy 1975: passim). Korzenie tego mitu oraz związanych 
z nim obrazów i symboli sięgały kultur archaicznych. Na terenie Europy 
mit ten ulegał wielu reinterpretacjom, związanym zarówno z wpływami 
kanonicznego chrześcijaństwa, jak i przenikaniem do niego dualistycz
nych wpływów gnostyckich i manichejskich. O ile można zgodzić się 
z wpływami kultur, które doprowadziły do zmian w strukturze tego mitu, 
o tyle wątpliwości budzi bezkrytyczne uznanie, iż archaiczny mit z tere
nów Azji przechował się w XIX- i XX-wiecznej ustnej tradycji ludowej, 
bez zapośredniczenia w literackich tekstach religijnych, krążących w tym 
obszarze kultury. Badacze nie zadawali sobie dotychczas pytania, jakimi 
drogami treści tego mitu przeniknęły do kultury ludowej, uznając natu
ralny związek i podobieństwo między dawnymi społecznościami archa
icznymi a współczesnymi, ludowymi. Eliade negował nawet pośrednic
two tradycji literackiej w kształtowaniu mitów kosmogonicznych, trak
tując mity, reinterpretowane, rewaloryzowane i odpowiadające głębokiej 
potrzebie duszy ludzkiej, jako „jedyną kosmogonię ludową Europy Połu
dniowo-Wschodniej” (Eliade 2002: 123).

Analizując źródła etnograficzne z XIX-wieku z Rumunii (a także ze Sło
wiańszczyzny Wschodniej i Polski), nie sposób nie zwrócić uwagi na inną 
niż akwatyczna kosmogonię, a także na jej zbieżność, a tym samym zwią
zek, z ciągle jeszcze niedostatecznie poznanymi w Polsce tekstami bizan
tyjskimi i ich słowiańskimi kompilacjami, a zwłaszcza apokryfami, ency
klopediami, kosmografiami czy hagiografią, za pośrednictwem których licz
ne symbole, obrazy, motywy i wątki przenikały do kultury ludowej. Trudno 
byłoby znaleźć drogi bezpośrednich wpływów między archaicznymi kul
turami, o których pisał Eliade, a społecznościami ludowymi XIX wieku 
w Rumunii, gdyby nie to, że wiele treści, które odnajdujemy w ludowej 
kosmografii, pojawiło się już wcześniej w apokryfach, m.in. w Legendzie 
o Morzu Tyberiadzkim, Księdze Henocha, Słowie o Adamie i Ewie, Ewan
gelii Pseudo-Jana, Mędrcu, Paleji. Ważne miejsce zajmują tu także literac
kie teksty dotyczące wyobrażeń związanych z topografią. Źródła tych ko
smografii sięgają dzieł, powstałych w kulturze chrześcijańskiej w czasach 
wczesnego średniowiecza, które na terenach dzisiejszej Rumunii pojawiły
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się w greckich i słowiańskich odpisach dopiero od XV wieku. Jednym z nich 
była Chrześcijańska Topografia Kosmasa Indikopleustesa, podróżnika i mni
cha żyjącego w VI wieku w Konstantynopolu, zawierająca informacje na 
temat ówczesnej geograficznej wiedzy Bizantyjczyków6. Dzieło to, pole
miczne w stosunku do teorii Ptolemeusza, od końca średniowiecza wy
wierało ogromny wpływ na mnichów z terenów bizantyjsko-słowiańskich 
(Kramer 1958: 453) i traktowane było jako rodzaj świętej księgi, zawie
rającej wyobrażenia kosmologiczne Starego Testamentu. W XVII i XVIII 
wieku zaczęto także wykorzystywać, a niekiedy tłumaczyć, inne kosmo
grafie, m.in. Grzegorza Palamasa (1296-1359), Sebastiana Münstera 
(1489-1552) czy Giovanniego Botero (1544-1617). Charakterystyczne 
motywy tych dzieł (m.in. ziemia w środku sfer niebieskich; ziemia-śro- 
dek, łącząca niebo z piekłem; trójczęściowy podział ziemi) wzbudzały 
polemiki, i ulegając kolejnym przeobrażeniom wykorzystywane były przez 
pierwszych kronikarzy mołdawskich w historycznych i zarazem geogra
ficznych opisach świata i Księstwa Mołdawskiego7. Elementy tych ko
smografii, znanych początkowo w kręgach monastycznych, wykorzy
stywane były najprawdopodobniej także przez Cerkiew w nauczaniu wier
nych. Wiedza geograficzna, pochodząca z tych dzieł, pojawiła się również 
w utworach religijnych (m.in. żywotach świętych), które rozpowszech
niane były wśród ludu8. Ich treści przeniknęły z czasem do kultury ludo
wej, gdzie uległy kolejnym przeobrażeniom i ugruntowały się nie tylko 
w wyobrażeniach geograficznych, lecz także w wierzeniach dotyczących 
tego i tamtego świata.

2.2. FAZY POWSTAWANIA MITU 
KOSMOGONICZNEGO

W etnograficznych zapisach z terenów rumuńskich z XIX wieku moż
na wyróżnić wyraźne warianty mitu kosmogonicznego odnoszące się nie 
tyle do kolejnych faz jego rozwoju (Eliade 2002: 93), ile do tekstów lite

6 Najstarsze kopie tego dzieła na terenach mołdawskich pojawiły się w czasach panowa
nia Stefana Wielkiego, najprawdopodobniej między 1459 a 1470 rokiem (Mazilu 1999: 17).

7 Na ten temat zob. m.in. Cantemir (1956), Mazilu (1996); Mazilu (1997: passim); 
Povestea Ţărilor Asiei (1997), Ursu (1991: 365-379); Velculescu (1990: 60-66); Velcule- 
scu (1991: 26-33), Velculescu, Guruianu (1997).

8 Znakomitym przykładem jest pochodzący najprawdopodobniej z początku XV wie
ku żywot św. Jana Nowego Suczawskiego, który odwołuje się do innych niż obecne wy
obrażeń geograficznych. Od lat sześćdziesiątych w Rumunii toczy się dyskusja nad poło
żeniem miasta, w którym został zamordowany św. Jan Nowy. O konieczności poznania 
tego miasta wkontekście późnośredniowiecznych topogafii pisał m.in. Mazilu (1999: 17sn).
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rackich pochodzących z różnych kręgów kulturowych9. Eliade twierdził, 
iż nie w pełni jasna jest dla badaczy archaiczna struktura tego mitu; jednakże 
wiele jego motywów wykazuje podobieństwo do mitów kosmogonicznych 
znanych z terenów Eurazji (2002: 93). Wiele wersji, najprawdopodobniej 
pochodzących od bogomilskich (bułgarskich) apokryfów, zanotowanych 
przez E. Niculiţa-Voronca na terenach Bukowiny, przywoływało motyw 
zwierzęcia, które samotnie pływało w chaosie pierwotnych wód aż do cza
sów spotkania z Bogiem:

Na początku Diabeł przyjął postać kaczora ijak kaczor pływał po wodzie, kie
dy spotkał się z Bogiem. Dlatego nie je się kaczych głów (Niculiţa-Voronca 
1998a: 24; Brill 1994a: 6).

W innych wersjach tego mitu pojawiał się samotny Bóg, który w cu
downy sposób wyłaniał się (rodził) z materii początku:

Bóg powstał z morskiej piany. W samym środku wód utworzył się wir z piany 
i powstał z niej Bóg, i od razu z tej samej piany Bóg skręcił świecę, gdyż wszę
dzie była ciemność (Niculiţa-Voronca 1998a: 22).

Podobną opowieść, w której narodziny Boga z chaosu pierwotnych wód 
mają charakter nagły i są związane z materią początku, zanotował Rădule- 
scu-Codin:

Na początku wszystko to, co widzimy dziś na ziemi, to była tylko woda. Świa
tła nie znano. Boże zachowaj! Nagle, ni z tego, ni z owego, na liściu miodunki 
(ziela z szerokimi liśćmi, które rośnie w głębinach stojących wód) narodził się 
Bóg-Sabaot, także i wówczas powstało słońce ponad wodami, na niebie (Rădu- 
lescu-Codin 1994: 8).

W XIX-wiecznych rumuńskich zapisach mitu kosmologicznego poja
wiają się także motywy, odpowiadające kolejnym przeobrażeniom tego mitu 
na innych -  rosyjskich i bałkańskich -  terenach. Motyw Diabła -  poprzed
nika Boga, występującego pod postacią kaczki, uległ najprawdopodobniej 
rozszerzeniu i dał początek dwóm różnym postaciom zwierząt, które z cza
sem, pod wpływem dualistycznych koncepcji religijnych, stały się Bogiem 
i Diabłem (Eliade 2002: 93).W niektórych wersjach występuje dwójka 
zwierząt, z których powstają dwie postaci kosmogonii -  Bóg i Diabeł. Prze
obrażony Diabeł nurkuje w głębinach wód, aby wydobyć z nich materię, 
z której stworzona została ziemia:

9 Oryginalne teksty źródłowe mitów kosmogonicznych zob. m.in. w: Brill (1996a: pas
sim); Ciauşanu (2001: 20-25); Hasdeu (1997: 161-176); Hasdeu (2000: 127-148); Otescu 
(2002: 55-57); Pamfile (1997); Pamfile (2002: 47-84, 217-249); Niculiţa-Voronca (1998ab: 
passim); Olinescu (2001: 18-19).
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(...) na początku początków była tylko woda i ciemność. Na wodzie płynęła 
kupka piany, a w tej pianie żył robak i motyl. Motyl zrzucił z siebie skrzydła 
i powstał człowiek, Bóg, jakiż on był piękny! Z robaka powstał inny stwór, on, 
czarny, z rogami i ogonem: Nieczysty. Bóg wysłał Nieczystego w głębinę mor
ską, by poprosił wjego imieniu o garść ziemi, ale dopiero za trzecim razem 
udało mu się, wtedy gdy poprosił w imię Boga (Niculiţă-Voronca 1998a: 37).

W nowych treściach wyobrażeniowych mitu brak było niekiedy charak
terystycznego dramatu walki, rozgrywającej się między tymi dwoma po
staciami u początku czasu. Ziemia powstawała jako wynik współdziałania 
Diabła i Boga, dwóch towarzyszy:

Ziemia ma tylko jeden słup, na którym się trzyma, i który jest kosturem Boga. 
Kiedy nie było jeszcze ziemi atylko woda, Diabeł schwytał w głębinach wód 
dużo raków i przyniósł je Bogu. Bóg zobaczył, że każdy rak ma w szczypcach 
odrobinę ziemi. Co pomyślał Bóg? Postawił kostur na wodzie i na jego górnym 
końcu rozpostarł chustę, którą pokrył ziemią ze szczypiec raków, w ten sposób 
powstała ziemia, która i dzisiaj spoczywa (trzyma się) na kosturze Boga (Den- 
siuşianu 1994: 139).

W niektórych mitach rumuńskich podkreślano także motyw pokrewień
stwa, a nawet bliźniactwa Boga i Diabła. Ślady takie odnajdujemy niekie
dy już w samej nazwie, używanej na określenie związku obu tych posta
ci: bracia lub przyjaciele (Brill 1994a: 6-8). Wraz z dualistycznymi wpły
wami chrześcijaństwa, a zwłaszcza jego gnostyckich odłamów, pojawiły 
się nowe warianty, w których Bóg i Diabeł stają się przeciwnikami i przy
pisani zostają do dwóch opozycyjnych światów: dobra i zła. Owa opozy
cja sił doskonale ujawnia się w rumuńskich ludowych określeniach: Bóg 
nazywany jest Czystym (Curatul), Bratem (Fartache), moim Bratem (Fra- 
te-meu); Diabeł -  Nieczystym (Necuratul), Wrogiem (Nifartache), moim 
Wrogiem (Nefrate-meu). Świat powstał w wyniku walki między tymi 
dwiema postaciami.

Historyczne przeobrażenia mitu oraz rozmaite źródła zapożyczeń do
prowadziły do ukształtowania się dualistycznej kosmogonii ludowej, har
monijnie łączącej elementy wierzeń, pochodzące z rozmaitych tradycji. 
M. Eliade twierdził, iż mit pierwotnego zanurzenia był jedyną znaną na 
terenie Europy Środkowo-Wschodniej kosmogonią (2002: 123).

W końcu XIX wieku w źródłach etnograficznych z terenów rumuńskich 
pojawiają się jednak także inne, oprócz wód, obrazy pierwotnego chaosu, 
niezauważone przez Eliadego. W niektórych zapisanych wówczas wersjach 
mitu kosmogonicznego funkcję chaosu pełni powietrze (przestworza), 
w którym żyją dwaj bracia -  Bóg i Diabeł:
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(...) na początku początków, kiedy nie było ani nieba i gwiazd, ani ziemi, ze 
wszystkim, co widać i co się rusza, wszędzie było tylko powietrze i ciemność 
i nic nie było widać. W przestworzach i w ciemności żyli dwaj bracia, którzy 
dotykali tylko po omacku, to tu, to tam, był to Bóg i Sarsaila. I chociaż byli 
braćmi, braćmi, to jeden był różny od drugiego, ponieważ ile by Bóg miał do
brej i sprawiedliwej duszy, tyle Sarsaila miał duszy złej, przebiegłej i niespra
wiedliwej (Bălăşel 1994: 5).

Najczęściej żywiołowi powietrza towarzyszyła woda, z której dna przy
noszony jest piasek do uformowania ziemi. W niektórych z tych mitów 
pojawia się motyw powstania Boga z pramaterii powietrza, którego jednak 
nie należy traktować jako nowego wątku, ale jako zastępowanie jednych 
obrazów pramaterii drugimi. Powietrze, traktowane wymiennie z wodą, jako 
jeden z pierwotnych elementów istniejących we wszechświecie stanowi 
pramaterię, z której powstaje Bóg:

(...) mówi się, że Bóg narodził się z powietrza. Kiedy się narodził, powstał tak
że drewniany wóz, w powietrzu, w ciemności. Nie było ziemi, nie było nicze
go. Na koniec z wozu powstał motyl, a z motyla człowiek (Brill 1994a: 9).

Podobny przykład odnajdujemy w innej opowieści rumuńskiej, w któ
rej pojawia się ogień jako element pierwotnego chaosu oraz żywioł, z któ
rego wyłania się Bóg. Wiele żywiołów występuje także często równolegle, 
stanowiąc rodzaj materii prapoczątku lub też substancję, z której zbudo
wane są istniejące we wszechświecie elementy:

(...) na początku, kiedy nie było jeszcze niczego, święty Bóg pojawił się z du
cha i pełnego blasku ognia, ponieważ wówczas gdziekolwiek byś się nie obró
cił, nie widać było niczego oprócz ognia. Nasz dobry Bóg dmuchnął i ogień 
wygasł, ale nie całkiem, pozostała go połowa. Bóg wywołał wielki deszcz i pa
dał on dopóki nie przykrył ognia i ta cała woda to dzisiejsze morza. Rozciągają 
się nad ogniem, ogień pozostał pod nimi; wciąż się pali (Haşdeu 2000: 135)10.

Motyw żywiołów jako pierwotnego chaosu pojawia się pod wpływem 
kolejnych nawarstwień i reinterpretacji najstarszych ludowych mitów ko- 
smogonicznych dokonywujących się w kulturze rumuńskiej. Źródła moty
wu żywiołów jako pierwotnego chaosu sięgają najprawdopodobniej rozpo
wszechnianych od XVII wieku chrześcijańskich kosmografii, które wyko
rzystywały elementy starożytnych greckich filozofii, opierając się na 
charakterystycznych motywach: ziemi istniejącej w środku świata, wznie
sionej ponad poziom wód, otoczonej przez sfery niebieskie, oraz wody, po
wietrza i ognia, które dały początek życiu, narodom i wszystkim stworze
niom. Motywy te odnajdujemy w księgach drukowanych w tym czasie na

10 Na ten temat zob. także Nicolescu (1994: 46); Haşdeu (1997: 161).
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dzisiejszych terenach Rumunii -  w Cartea întâi a regilor (ok. 1700 r.) czy 
kompilacjach znanych pod nazwami Povestea ţărilor şi a înpărăţiilor câte- 
s în pământul Asiei oraz Cozmografie, ce să zice împărţeala pământului 
pre hotară şipre alte seamne ce sânt în cercurile ceriului (1997: 107-109). 
Wierzenia te przeniknęły na tereny rumuńskie i wywarły z czasem wpływ 
na ludowe wyobrażenia, dotyczące początków świata ijego kształtu. Fakt 
ten dostrzegli już pierwsi badacze kultury rumuńskiej w XIX-wieku. Nie
którzy znich, jak np. B.P. Haşdeu, inspirując się filozofią antyczną i jej 
wpływem na kulturę rumuńską, rozpoczęli opracowywanie encyklopedii 
rumuńskiej kultury ludowej, porządkując zebrany materiał według kryte
rium czterech żywiołów (Berdan 1998: 14). Pod wpływem koncepcji Haşdeu 
wielu etnografów rumuńskich żyjących na przełomie XIX i XX wieku (m.in.
S.Fl. Marian, T. Pamfile, E. Niculiţa-Voronca, T. Otescu, G. Ciauşanu) pro
wadziło badania terenowe, których celem było zebranie wierzeń kosmogo- 
nicznych opartych na czterech żywiołach. Takie podejście bliskie jest tak
że niektórym współczesnym etnografom. Zarówno Evseev, jak i Berdan 
twierdzą, iż powietrze, ogień, woda i ziemia stanowią w rumuńskich lu
dowych wyobrażeniach cztery podstawowe elementy, z których powstał 
świat (Evseev 1998: 11; Berdan 1999: 205-254). Dostrzegają oni także, iż 
żywioły te stanowiły rodzaj materii przejścia i spełniały rozmaite funkcje 
magiczne i sakralne w obrzędach dorocznych i rodzinnych. Ponadto, 
w świadomości ludowej stosunek do tych czterech elementów opierał się 
na dualnym wartościowaniu, charakterystycznym dla materii pierwotnego 
chaosu. W archaicznej mentalności, w zależności od kontekstu, budziły one 
zarówno fascynację i wartościowane były pozytywnie, jak i przerażenie, 
stając się nośnikiem znaczeń negatywnych11. Uznając cechy charaktery
styczne kosmogonicznych wierzeń rumuńskich z końca XIX wieku, nie 
można jednak zapomnieć o źródłach zapożyczeń, z literackich tekstów kul
tury wschodniej i zachodniej, znanych na tych terenach od XVII wieku 
i silnie rozpowszechnianych przez Cerkiew. W przeciwnym wypadku do
prowadza to do twierdzeń, iż wierzenia te, z racji granicznego położenia Ru
munii na styku kultur i cywilizacji, są skarbnicą archaicznych mitów, które 
w cudowny sposób przetrwały mimo upływu tysiącleci w kulturze ludowej12.

11 Ze względu na ogrom materiału świadomie rezygnuję tu zpodawania przykładów, 
potwierdzających dualne wartościowanie żywiołów w obrzędowości rumuńskiej. Na ten te
mat zob. m.in. Evseev (1998: 11-12, 29-32, 146-147, 252-353); Berdan (1999: 205-54).

12 W dalszym ciągu pracy będę używała terminów kultura archaiczna i świadomość 
archaiczna wymiennie z terminami kultura ludowa i świadomość ludowa, podkreślając jed
nak, iż nie chodzi tu o naturalne następstwo czasowe, ale o podobny sposób reagowania na 
rzeczywistość kulturową, polegający na podobieństwie treści, zapośredniczonych przez 
teksty literackie oraz utrwalone reguły myślenia mitycznego.
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2.3. WYZNACZANIE ŚRODKA ŚWIATA  W CHAOSIE POCZĄTKU

Tworzenie świata w ludowych mitach rozpoczynało się od wyznacze
nia centralnego punktu w przestrzeni pierwotnego chaosu. Materia, przy
niesiona z dna wód -  piasek, żwir, ziemia -  stawała się substancją, z której 
formowany był skrawek, utożsamiony odtąd w zbiorowych wierzeniach ze 
środkiem świata. W rumuńskich opowieściach z końca XIX wieku stwo
rzenie ziemi, a zarazem środka świata, ukazywane było za pomocą róż
nych obrazów. Znana jest wersja z Bukowiny, w której ziemia uformowa
na była z piasku i śliny Boga na kształt turtiţa -  ludowego kołacza. Pod wpły
wem oddechu Boga ziemia wyrastała jak ciasto, rozciągając się na powierzchni 
wód (Niculiţă-Voronca 1998a: 23, 121-125; Brill 1994a: 13-18). W opo
wieści Iliţa Moraraş z wioski Roşa na Bukowinie, z ziemi przyniesionej 
z dna wód Bóg wyrobił łóżko -  miejsce, na którym odpoczywał w nocy 
wraz ze swym towarzyszem:

Bóg zabrał tę ziemię i zrobił z niej łóżko, na którym obaj się położyli (Nicu
liţă-Voronca 1998a: 24).

Kiedy Diabeł, chcąc utopić Boga, spychał go nocą do wody, ziemia rozsze
rzała się wówczas w każdym z kierunków, przyjmując obecny kształt. 
W wersji zanotowanej przez M. Olinescu Bóg stworzył łóżko z morskiej 
piany, jednak piana wkrótce rozpłynęła mu się w dłoniach (2001: 41).

Jednym z przedstawień środka świata był w rumuńskich mitach kosmo- 
gonicznych obraz słupa lub kilku słupów, oddzielających sfery wszechświa
ta i podtrzymujących niebo. Wersję taką, pojawiającą się w kolędach śpie
wanych podczas Bożego Narodzenia i Nowego Roku, zanotował A. Viciu:

Dziś jest dzień narodzin 
Naszego Pana Boga z niebios!
Kiedy Bóg się narodził
Uczynił ziemię
I wsparł niebiosa
Na trzech srebrnych kolumnach
Cudnie je ozdobił
Drobniutkimi gwiazdami
Świetlistym księżycem
Promiennym słońcem (Viciu 1914: 31).

Innym, często spotykanym obrazem środka świata utworzonym przez Boga 
podczas aktu kreacji było drzewo. Znane są na terenach Rumunii opowieści 
o drzewie, wyrastającym z chaosu wód, sięgającym aż do nieba i podpierają
cym sfery niebieskie. W niektórych mitach drzewo, w niewyjaśniony spo
sób, pojawiało się podczas aktu kreacji na ziemi, stworzonej z piasku przy
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niesionego z dna mórz (Brill 1994a: 6-8); w innych wersjach drzewo wyra
stało z kostura, rzuconego przez Boga w otchłań pierwotnych wód. W opo
wieściach pojawiała się także sięgająca do niebios góra -  środek świata, ist
niejąca w przestrzeni pierwotnych wód, z której Bóg i Diabeł dokonywali 
dalszej kreacji (Brill 1994a: 13-18, Niculiţă-Voronca 1998a: 121-125).

Bóg i Diabeł, tworzący w mitach kosmogonicznych środek świata, do
konywali jednocześnie z tego miejsca symbolicznego wyznaczenia całej 
jego przestrzeni. Ziemia rozciągała się pod Bogiem, którego Diabeł próbo
wał zepchnąć do wody, aż do momentu, kiedy przybrała swój obecny kształt. 
Wyznaczony w ten sposób świat graniczył wciąż jednak zjednorodną prze
strzenią pierwotnego chaosu:

Kiedy Diabeł myślał, że Bóg śpi, wziął go delikatnie w ramiona i chciał wrzu
cić do morza, ale ziemia zaczęła rosnąć i woda się oddalała. Diabeł zaczął biec 
jak mógł, ale tylko docierał do brzegu. Na początku zaczął biec na wschód, jak 
daleko jest ziemia na wschodzie w dniu dzisiejszym, i widząc, że to nie koniec, 
zawrócił w stronę ich posłania, wiedząc, że tam brzeg jest bliżej. Teraz wyru
szył w stronę zachodu, ale ziemia i tu zaczęła rosnąć pod jego stopami i do
szedł aż tam, gdzie dziś jest środek ziemi. Widząc, że nie ma wyjścia, zawrócił 
do ich miejsca, myśląc, że jeszcze w dwóch miejscach brzeg jest bliski, chcąc 
go wrzucić na północy. Ale i tu szedł dopóki nie przybył na krańce, gdzie znów 
zawrócił i poszedł na południe, aż dotąd, kiedy zobaczył, że gdziekolwiek nie 
pójdzie, nie ma końca, zawrócił i położył Boga na dole, tam, skąd go wziął. Ale 
Bóg wszystko wiedział. Na drugi dzień powiedział Diabeł do Boga: „chodź, 
Boże, pobłogosławimy ziemię”. ,,Już jest pobłogosławiona!”, odpowiedział mu 
Bóg. ,,Co robiłeś ze mną w nocy, nie zrobiłeś na niej krzyża, nie pobłogosławi
łeś jej?” (Niculiţă-Voronca 1998a: 24).

Dualne mity kosmogoniczne, zanotowane w kulturze rumuńskiej, doko
nywały strukturyzacji całej otaczającej przestrzeni zarówno wwymiarze 
wertykalnym (w systemie opozycji góra-dół), jak i horyzontalnym: wschód
-zachód. Powstały w ten sposób świat, symbolicznie zawarty w przestrzeni 
środka świata, przypominał o czasie początku, a zarazem pozwalał człowie
kowi orientować się w otoczeniu. Na tak wyznaczony świat nakładały się 
szeregi obrazów, złożonych z punktów i płaszczyzn przestrzennych, którym 
nadawano w kulturze ludowej semiotykę, związaną z pierwotnym mitem 
kosmogonicznym. Dół łączył się więc w tradycji rumuńskiej najczęściej 
z obrazem wody, demonów, niektórych zwierząt; góra (jako kierunek) zwią
zana była z obrazem słońca, życia, gwiazd, księżyca, bóstwa. Wschód sta
wał się symbolem słońca, światła, życia; zachód -  mroku, ciemności i śmier
ci. Pod wpływem treści chrześcijańskich, obrazy te i kierunki świata zyski
wały także nowe treści. Symbolem zła stawał się Diabeł, wybierający dla 
siebie dolną przestrzeń pod drzewem-środkiem świata:
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I znów poszedł Diabeł i przyniósł piasek. Bóg stworzył świat, Diabeł bardzo 
ucieszył się z tego i rzekł: Tu, pod drzewem ja będę zasiadał, a ty, drogi bracie, 
poszukaj sobie innego miejsca (Brill 1994a: 7).

Na zasadzie analogii, utożsamiony z przestrzenią ciemności i śmierci 
zachód stawał się kierunkiem panowania Szatana; a na wschodzie oraz 
w górze zasiadał dobry Bóg. Folklor rumuński posługiwał się wieloma ob
razami, które symbolicznie wiązały się z górą jako przestrzenią, zarezer
wowaną dla Boga. Znany był obraz stołu, domu, kilii czy drabiny, umiej
scowionych w górnej przestrzeni, w których zasiadają postacie z wielkiej 
familiae dei, lub też z których zstępują do ludzi. W jednej z rumuńskich 
kolęd, śpiewanych w tradycyjnym dla archaicznych społeczności momen
cie przełomu czasów i światów, pojawia się motyw kołyski, w której u po
czątku świata, pośród chaosu, rodzi się Bóg-Chrystus. Motyw ten wystę
puje łącznie z tradycyjnym obrazem środka świata, jakim było drzewo:

Na ostrowiu (piaskach) Morza Czarnego 
Nada mi się ten dębczak 
A na wierzchołku dębczaka 
Nada mi się kołyska.
Ale któż mi w kołysce zasiada?
Zasiada dobry Bóg 
Malusieńki, spowity,
Spowity w morskie kwiecie,
Srebrniutką pieluszkę,
W złocistym powijaku 
Promienie kołyszą go do snu,
Szumi wiatr, kołysze go,
Sypie śniegiem, sypie 
I mi go zasypie 
Pada deszcz, pada 
I mi go obmyje (Neagu 1946: 51).

Środek świata stanowił w ludowych mitach kosmogonicznych zarówno 
przestrzeń, z której rozpoczęło się tworzenie ziemi, jak i punkt, który wy
znaczał dalszy świat. Jednocześnie wierzono, iż w tym miejscu zaistniał po 
raz pierwszy czas. Ów czas początku wartościowany był pozytywnie i sta
nowił wzorzec, przywoływany w wielu obrzędach i rytuałach ludowych. 
W środku świata czas ujawniał jeszcze jedną z najważniejszych dla ludo
wej wizji cech -  nie podlegał zużyciu i istniał zawsze w swej doskonałości 
-  tak jak w mitach kosmogonicznych.
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3. CERKIEW JAKO O BRAZ ŚW IATA  W RUMUŃSKICH 
LUDOWYCH MITACH KOSMOGONICZNYCH

3.1. MOTYW CERKWI-DRZEWA (MONASTYRU-DRZEWA)

W tekstach folkloru pierwotne, archaiczne obrazy środka świata zaczę
ły ulegać w XIX wieku zmianom pod wpływem kolejnych -  chrześcijań
skich -  nawarstwień i reinterpretacji. Funkcję środka, pojawiającego się 
w chaosie początku, ukazywanego za pomocą obrazu drzewa, góry, kostu
ra czy wyspy, zaczęła z czasem pełnić w wielu rumuńskich opowieściach 
kosmogonicznych równolegle cerkiew lub monastyr. Przenikanie się obra
zu świata i cerkwi dokonywało się już w momencie wyznaczenia centrum 
świata w mitach kosmogonicznych. Ową zamianę znaków, odnoszących 
się do symboliki cerkwi jako świata dostrzegali także niektórzy badacze. 
A. Oişteanu twierdził, iż jeszcze pojawiające się współcześnie językowe 
określenie cerkwi jako imago mundi oznacza w rzeczywistości, iż cerkiew 
staje się symbolem świata, oznacza świat (Oişteanu 1998: 63-118). Podob
nie Wojciech Michera zwrócił uwagę, iż w swym dawnym, utraconym już 
dziś znaczeniu, łacińskie słowo świątynia (templum) oznaczało nadawanie 
sensu obszarowi nieuporządkowanemu i nieuładzonemu, odnosiło się tym 
samym do symbolicznego założenia świata w chaosie czasów początku (Mi
chera 1992: 101)13. Zjawisko synkretyzmu religijnego spowodowało, iż 
schemat mitycznych opowieści pozostawał w wielu tekstach archaiczny, 
stopniowo jednak pojawiały się nowe motywy chrześcijańskie. Tę zamia
nę archaicznych i chrześcijańskich symboli doskonale ilustrują niektóre lu
dowe teksty kultury, zebrane m.in. przez T. Pamfile na przełomie wieku 
XIX i XX na Bukowinie. W opowieściach tych pojawia się specyficzna dla 
ludowej twórczości gra słów, podkreślająca ową kulturową zamianę:

Tam w dole ku wschodowi 
Jabłoń cudnie kwitnie.
Nie, to nie jabłoń cudnie kwitnie,
To monastyr święty 
Ze ścianami nićmi utkanymi 
Złotymi i srebrnymi
Od góry aż do ziemi (Pamfile 1904: 150).

Archaiczna symbolika przestrzeni świata, wyznaczonego w ludowych 
mitach kosmogonicznych, doskonale ujawniała się w opisach cerkwi -  axis

13 O chrześcijańskiej symbolice świątyni jako obrazu wszechświata zob. m.in. Evdoki
mov (1999: 126-140).
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mundi. Wygląd tej cerkwi, mimo nałożenia się chrześcijańskich treści, od
twarzał charakterystyczne cechy ludowego mitu początku. Jednym z naj
ważniejszym wierzeń było symboliczne określanie jej wielkości -  cerkiew 
(tak jak wcześniej inne obrazy otoczenia, pełniące funkcję axis mundi: drze
wa, słupy, góry) sięgała, wznosiła się do nieba (sa ajungapîna la cer):

Zebrała się wielka Święta Maria 
Wzięła wielki topór 
I wyruszyła do wielkiego boru 
By ściąć ogromne, dorodne drzewo.
I ścięła ogromne, dorodne drzewo 
I wybudowała wielką cerkiew 
Z dziewięcioma bramami,
Z dziewięcioma ołtarzami 
Ku wschodowi słońca 
I tyloma kratami na oknach 
Ku rozgwieżdżonemu niebu (Pamfile 1904: 174)14.

W najbardziej archaicznych tekstach sklepienie niebieskie nie było jesz
cze domem Boga; ludowym sacrum było zarówno niebo, jak i ciała niebie
skie -  Słońce, gwiazdy czy Księżyc. W wielu opowieściach mitologicz
nych niebo zastępowane było przez te właśnie sakralne elementy, symbo
licznie utożsamione z górną przestrzenią. Wyobrażenia o cerkwi -  axis 
mundi ujawniały rodzaj ludowej hierofanii, którą Roch Sulima trafnie określa 
terminem sacrum „zmilczane” (1995: 286). S.Fl. Marian opublikował kil
ka wersji tego mitu, zanotowanych w XIX-wieku w wioskach Bukowiny. 
W jednej z takich opowieści pojawił się motyw cerkwi-drzewa, której czę
ści architektoniczne wznosiły się ku Świętemu Słońcu:

Był sobie wielki człowiek 
Z wielkim toporem 
Poszedł do wielkiego lasu,
Po ogromne drzewo,
Ściął go na wielkim polu 
I zbudował ogromną cerkiew 
Z dziewięcioma bramami,
Z dziewięcioma ołtarzami,
I oknami wychodzącymi na święte słońce (Pamfile 1904: 203).

Tam, gdzie chrześcijańskie treści współistniały z archaicznym sacrum, 
cerkiew lub niektóre elementy jej architektury określano jako święte (już 
w znaczeniu chrześcijańskim). W innych opowieściach z Bukowiny za
równo sama cerkiew, jak ijej bramy, ołtarze i okienne kraty wznosiły się

14 Ciocanesti, Marian (1904: 175).
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w ludowej świadomości do świętych gwiazd lub do świętego Słońca (Ma
rian 1904: 170, 211).

W rozmaitych wariantach mitu kosmogonicznego ujawniały się jeszcze 
inne archaiczne przekonania, dotyczące poszczególnych elementów powsta
łego świata. Według rumuńskich wierzeń, które odnajdujemy także wcze
śniej m.in. w chrześcijańskich tekstach kosmograficznych, opartych na 
motywach i wątkach antycznej filozofii, niebo miało zazwyczaj budowę 
sferyczną. Na Bukowinie opowiadano o różnej liczbie sfer niebieskich 
(dwóch, sześciu, dziewięciu, dwunastu), istniejących w górnej przestrzeni, 
których symbolika była nośnikiem określonych treści sakralnych, związa
nych z tradycjąjudeochrześcijańską zawartą w Biblii, a następnie w pismach 
ojców Kościoła (Uścinowicz 1997: 244-256). Odpowiednikiem takich wie
rzeń było ludowe przekonanie o cerkwi-środku świata, której poszczegól
ne części architektoniczne wznosiły się do kolejnych sfer niebiańskich (Pam
file 1904: 191, 196). W niektórych opowieściach sferycznej budowie nieba 
odpowiadała sferyczna budowa ziemi:

W dziewiątym niebie
Wszystkie chmury się rozsuwają (znikają)
I na dziewiątej ziemi 
Wyłania się srebrna cerkiew 
Z 9 bramami i 9 ołtarzami 
Z perłowym ołtarzem 
I z 9 oknami 
Zwróconymi do słońca.
A przy największym oknie
Siedzi Duża Maria Święta15
A przy najmniejszym oknie
Siedzi Mała Maria Święta (Pamfile 1904: 262).

Tradycja chrześcijańska rozszerzyła z czasem znaczenie archaicznych 
motywów, tworząc nowe struktury znaczeniowe. Na pierwotną trójdziel- 
ność góra-środek-dół nakładały się w kulturze ludowej znaczenia religij
ne, które dzieliły także przestrzeń na trzy symbolicznie powiązane ze sobą 
części: góra utożsamiona została z niebem, środek -  z ziemią, a dół -  z pie
kłem (Tomicki 1976; 1980; 1981). Cerkiew, pełniąca funkcję środka świa
ta, analogicznie jak wcześniejsze obrazy środka, symbolicznie łączyła ze 
sobą dwie pozostałe części -  niebo i piekło. Mimo iż pierwotne mitolo

15 Warto tu zwrócić uwagę na multiplikację postaci Matki Bożej, występującą często 
w kulturze ludowej. Wielość świąt związanych z tą  postacią, a także świętych obrazów- 
ikon powoduje, iż w świadomości typu ludowego pojawia się przekonanie o istnieniu 
kilku -  różnych!!! -  postaci Matki Bożej, pełniących odmienne funkcje i wyposażonych 
w rozmite atrybuty.
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giczne zorganizowanie przestrzeni zostało podporządkowane z czasem tre
ściom chrześcijańskim, to jednak wyraźnie można zaobserwować, iż pod 
nowymi wyobrażeniami zachował się stary model kulturowy. W opowie
ściach bukowińskich wierzchołek cerkwi-drzewa symbolicznie dotykał nie
ba, rozumianego jako siedziba, dom Boga Ojca:

Od Ojca na wysokościach 
Wysoko w niebo,
Wzniósł się do góry 
Ogromny obłok (chmura).
Z wielkiego obłoku 
Powstał wielki człowiek 
Z wielkim toporem,
A z wielkiego człowieka 
Powstał ogromny las 
Z ogromnym drzewem,
Z ogromnego drzewa 
Odciął on wielką szczapę 
I zbudował wielką cerkiew 
Z dziewięcioma ołtarzami,
Z dziewięcioma ołtarzykami,
Z dziewięcioma bramami, z dziewięcioma bramkami,
Z dziewięcioma oknami, z dziewięcioma okienkami,
Z dziewięcioma progami, z dziewięcioma prożkami,
Z dziewięcioma krzesłami,
Z dziewięcioma krzesełkami (Marian 1904: 269).

Nakładanie się rozmaitych tradycji w symbolice cerkwi podkreślali nie
którzy teologowie prawosławni. Evdokimov, dostrzegając włączenie tra
dycji archaicznej w chrześcijańską symbolikę świątyni, twierdził, iż różna 
liczba elementów architektonicznych cerkwi miała swoje analogie w obra
zie kosmicznego drzewa, którego korzeń sięgał do piekła, wierzchołek -  do 
niebios, a rozliczne gałęzie symbolizowały różne poziomy niebiańskie 
(Evdokimov 1986: 270). Podobnie wertykalna symbolika cerkwi-środka 
świata przetrwała we współczesnej świadomości typu ludowego w Rumu
nii. Archaiczne wierzenia o cerkwi łączącej ziemię z niebem uwidaczniają 
się w znanym na terenie Mołdawii i Bukowiny przekonaniu głoszącym, iż 
niebo jest w tym miejscu blisko ziemi. Taka struktura przestrzeni wyznacza 
w świadomości potocznej wielkość budowanych tu świątyń:

U nas w Mołdawii i na Bukowinie nie buduje się wysokich cerkwi, takich 
jak na zachodzie Europy. U nas niebo jest blisko ziemi, niska cerkiew z łatwo
ścią sięga swym szczytem do nieba16.

16 BT, K, NN, lat 38, filolog rumuński, zam. w Jassach.
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Dla świadomości potocznej wielość środków świata wyznaczonych przez 
każdą świątynię nie stanowi problemu, gdyż takie wierzenia, jak zauważył 
Eliade, nie dotyczą przestrzeni geometrycznej, ale wyobrażonej -  świętej 
i egzystencjalnej, która daje się nieustannie przerywać i pozwala nawiązy
wać łączność między światami w dowolnym miejscu (Eliade 1970: 82). 
Znakomitym przykładem takich znaczeń jest wypowiedź jednego z miesz
kańców Bukowiny, który stwierdził, iż dawne obrzędy uzdrowień, odby
wające się w prawosławnych cerkwiach, dążyły do zniesienia wszelkich 
ograniczeń w kontakcie ze światem nadprzyrodzonym:

Dawniej przynoszono chorego do cerkwi, wycinano dziury w dachu, tam, gdzie
jest Chrystus, żeby mógł go lepiej widzieć i uzdrowić17.

Tworzenie świata, rozpoczynające się w kosmogonicznych mitach od 
wyznaczenia axis mundi i tym samym od wertykalnego uporządkowania 
przestrzeni, wiązało się także zjej ukształtowaniem horyzontalnym. W mi
tycznej świadomości określanie przestrzeni świata rozpoczynało się od 
wschodu, a kończyło na zachodzie. Wschód zyskiwał znaczenie kierunku 
pierwszego; zachód -  ostatniego. W tradycji typu ludowego wschodowi 
nadawano wartościowanie pozytywne i łączono je z obrazem światła, słoń
ca i życia. Niekiedy sam wschód nazywany był początkiem ziemi lub po
czątkiem świata (la capu’pământului). W opozycji do wschodu pozostał 
zachód -  przestrzeń, która w archaicznej symbolice wiązała się z krainą 
zła, śmierci czy też końca świata.

3.2. MOTYW CERKWI-OKRĘTU (MONASTYRU-OKRĘTU)

W rumuńskiej kulturze ludowej wzajemne przenikanie się obrazu cerkwi 
i świata dokonywało się także w opowieściach, które oparte były na motywie 
tzw. cerkwi-okrętu (biserica-corabia) lub monastyru-okrętu (mănăstirea-co- 
rabia). Język tekstów ludowych, bazujących na tym motywie, odsyła nas po
przez symbole do dualnych mitów kosmogonicznych. W opowieściach tych 
pojawiał się obraz świątyni, sięgającej nieba, usytuowanej na pierwotnych 
wodach -  w niektórych wariantach tekstów na morskiej wyspie (în ostrov de 
mare) lub też w dole na świetlanym piasku (żwirze) morza (jos în prundul 
mării dalbe). Obraz taki stawał się odbiciem sytuacji wyjściowej, rozpoczy
nającej stworzenie świata, a więc i czasu (Fillip 1999: 124). Symbol cerkwi- 
-świata ujawniał się niekiedy już w samym ludowym zwrocie obejmuje cały 
świat (cuprinde lumea toată) odnoszącym się do opisów cerkwi-statku:

17 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 56, Rumunka, prawosławna.
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Na wodach morza 
(Fioleci się?) Nasz Pan 
Jest wielki monastyr;
Sięga z nieba do ziemi
Ani za szeroki, ani nazbyt szeroki
Ale obejmuje cały świat (Bartok, za Filip 1999, s. 126).

Folklor rumuński w zachowanych z XIX-wieku źródłach posługiwał się 
także wyobrażeniem monastyru-Arki (mănăstirea-Arcă)18, pływającej na 
pierwotnych wodach początku. Najprawdopodobniej nastąpiło w tym wy
padku połączenie archaicznych motywów, znanych z akwatycznego mitu 
początku, i chrześcijańskich treści, odnoszących się do starotestamentowego 
potopu. W kulturze typu ludowego opowieść o potopie i arce Noego, na 
skutek podobieństwa niektórych treści do mitu kosmogonicznego oraz na
kładania się historycznego i linearnego czasu, stawała się kolejną wersją 
czasów początku i powstawania świata. Rumuński antropolog kultury, 
A. Oişteanu, wskazywał na bliski związek arki i świątyni jako symboli cen
trum świata (1998: 68-70). W Starym Testamencie arka była domem-stat- 
kiem Noego, w którym pływał na wodach podczas symbolicznego zatapia
nia grzesznego świata przez Boga. Jednocześnie arka pełniła funkcję prze
strzeni początku (axis mundi), skąd odnawiał się czas i powstawał nowy 
świat. Na taką symbolikę potopu i arki Noego zwróciła także uwagę M. Zow- 
czak, twierdząc, iż w ludowej historii stworzenia świata motyw ten prze
platał się z wydarzeniami i postaciami występującymi podczas stwarzania 
i przemian światów (2000: 93-109).

Związek między powstaniem świata a obrazem cerkwi-okrętu na pier
wotnych wodach ujawniał się także w przekonaniu, iż z tego miejsca do
konywano dalszej kreacji kolejnych elementów świata lub też wydarzeń 
przełomowych. Charakterystyczne były działania Boga, siedzącego w cer- 
kwi-okręcie lub pływającego w nim po pierwotnych wodach, odprawiają
cego Świętą Liturgię. Tekstów tych nie można jednak rozumieć dosłownie, 
ale odczytywać poprzez zawarty w nich symboliczny kod:

Monastyr z dziewięcioma ołtarzami,
W dole na morzu ma bramy,
Promienie sięgają słońca
Na wielkim ołtarzu
Liturgia Święta. Któż ją odprawia?
Śpiewa ją bóg i Bóg.

18 Motyw cerkwi-okrętu jest chrześcijański -  ojcowie Kościoła posługiwali się tym 
obrazem w opisach symboliki architektury cerkwi (Evdokimov 1999: 127). Obraz ten po
jawia się także w ukazywaniu eschatologicznego zadania Kościoła -  dążenia na Wschód, 
ku miejscu, z którego ponownie przyjdzie Chrystus (Evdokimov 1999: 273-274).
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W niektórych tekstach ludowych symboliczna była także postać, wy
obrażona w cerkwi-okręcie, jednak już sama jej nazwa oraz wykonywane 
przez nią działania nasuwają analogię do działań Boga, tworzącego w mi
tach kosmogonicznych świat lub też oczyszczającego go po okresie pogrą
żenia w chaosie. Takie znaczenia odkrywamy w postaci z folkloru rumuń
skiego, określanej jako Boży Dziad (Moş Crăciun)19. Wśród badaczy ru
muńskich sam termin Crăciun wywoływał wiele dyskusji naukowych, 
dotyczących etymologii tego słowa20. Fakt, iż Moş Crăciun występuje nie
kiedy obok postaci chrześcijańskich, skłonił niektórych badaczy do hipote
zy, iż nazwa ta jest dowodem na istnienie archaicznej postaci bóstwa z tych 
terenów (Evseev 1998: 97). Jednak mitologia ludowa stworzyła własną 
kreację postaci, która utożsamiona bywała w wielu tekstach ludowych 
z Bogiem i przyjmowała funkcję Stworzyciela świata21. W niektórych tek
stach postać ta, określana jako bătrânul Crăciun (Boży Starzec, Starzec 
Stworzyciel) ofiarowywała św. Janowi atrybuty -  krzyż i szatę, aby odtąd 
rządził stworzonym niebem i ziemią (Filip 1999: 127).

Niekiedy moment powstania świata przypadał na czas ukończenia litur
gii odprawianej przez inną postać: kapłana-gazdę (preotul gazdă)11, kapła- 
na-starca (popa cel bătrîn, preotul cel bătrîn), wielkiego kapłana (preotul 
cel mare), który wraz z pomocnikami-diakonami pływa na cerkwi-okręcie 
po pierwotnych wodach:

Na ołtarzach 
W dole na morzu 
Święta Liturgia 
Któż ją odprawia?
Odprawia ją dziewięciu kapłanów starców 
Wraz z dziewięcioma diakonami.
Kapłan-starzec mówi do 
Najmłodszego diakona:
Po trzykroć uderz w biło 
Po trzykroć uderz w dzwon,

19 Polskie przekłady tego terminu nie oddają jego znaczenia. Zazwyczaj tłumaczy się 
go jako Dziad Bożonarodzeniowy, jednak jest to już warstwa współczesna, nieuwzględnia- 
jąca dawnego, a także specyficznego dla kultury ludowej znaczenia i funkcji tej postaci. 
Tłumaczenie Boży Dziad zawdzięczam dr. Jurczakowi (IFR UJ).

20 Hipotezy językowe i dyskusje naukowe na ten temat zob. m.in. Ghinoiu (2002: 165sn, 
tam także wykaz dalszych źródeł).

21 Współcześnie Rumuni nie dostrzegają już związków tej postaci z kreacją świata. 
Moş Crăciun pełni obecnie rolę analogiczną do polskiego bożonarodzeniowego Aniołka 
lub Gwiazdora. Jednak w XIX-wiecznej tradycji ludowej funkcje kreacyjne tej postaci były 
bardzo widoczne. Zob. także znaczenie wyrażenia Moş w DLR (1966: 894).

22 Możliwe także jest tłumaczenie: ksiądz-gospodarz lub ksiądz-pasterz.
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Niech wzejdzie (rozbłyśnie) słońce 
Nad wszystkimi krainami;
Niech rozbłyśnie, niech rozświetli,
Aż zatopi Żydów (Viciu 1914, za Filip 1999: 129).

Rozmaite postacie z folkloru rumuńskiego, pojawiające się w cerkwi- 
okręcie -  Crăciun, Moş Crăciun, kapłan-starzec -  posiadały zawsze wła
ściwości mediacyjne, a ich działania były symbolicznym naśladowaniem 
kreacji, dokonywanej uprzednio przez Boga.

3.3. CERKIEW JAKO AXIS MUNDL KONCEPCJA CZASU 
I LUDOWA WIARA W PRZEMIANY ŚWIATÓW

Nakładające się na siebie w mitach kosmogonicznych wątki archaiczne 
i chrześcijańskie prowadziły do powstania specyficznej koncepcji czasu, 
w której na kosmogoniczny czas początku nakładał się starotestamentowy 
czas stworzenia. Jak wskazywał Borys Uspienski, w świadomości archaicz
nej mamy do czynienia ze swoistym zabiegiem -  w ludowych opowieściach 
czas nie jest określany za pomocą dat, lecz przestrzeni, ukazując związek 
i nakładanie się tych dwóch kategorii (Uspienski 1998: 19-51). Świat, a więc 
i czas, rozpoczyna się od wyznaczenia elementów przestrzeni, a głównie 
-  środka świata. W rumuńskich opowieściach cerkiew wyobrażona na pier
wotnych wodach przejmowała symbolikę środka świata i stawała się zara
zem punktem, w którym zaistniał święty czas początku. Niekiedy jednak na
łożenie się kolistych i linearnych koncepcji czasu oraz związanych z tym treści 
archaicznych i chrześcijańskich, poprzez obraz cerkwi-axis mundi, ukazy
wało jeszcze inne wierzenia, opierające się na motywie przemiany światów. 
Istotą tych wierzeń było przekonanie, iż Bóg nie tworzy naszego świata ,,z ni
czego”, ale u podstaw aktu kreacji tkwi destrukcja starego porządku. Ta idea 
przemiany światów, często odnotowywana w wierzeniach rumuńskich, opie
rała się na opozycji, którą znakomicie charakteryzuje formuła słowna jaki 
początek -  taki koniec -  i taki początek. W ludowej świadomości pojawiał 
się zazwyczaj symbol cerkwi-axis mundi, stanowiącej stały punkt między 
światem, który przepadł, i tym, który się rodzi.

3.3.1. POSTACIE

Wiara w następstwa światów i czasów tkwiła w kulturze ludowej w już 
samej nazwie Moş Crăciun lub też bătrânul Crăciun, używanych na okre
ślenie postaci pływających na pierwotnych wodach w cerkwi-okręcie. Pierw
szy człon tych nazw -  Moş oraz bătrânul (Dziad oraz Starzec) symbolicz
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nie nawiązywał do starości i końca życia, a więc na zasadzie analogii 
-  końca świata; drugi -  Crăciun (Stworzyciel) zyskiwał konotację naro
dzin, początku wiązanego z aktem kreacji. Takie znaczenia ujawniały się 
także w znanym na terenach rumuńskich zwyczaju îngroparea Crăciunu
lui (pochówek Crăciuna), włączonym do rytuałów Starego i Nowego Roku. 
Z końcem grudnia w niektórych wioskach Rumunii, w wyznaczonych do 
tego chatach, zbierały się gromady młodych chłopców muzykantów, przy
gotowując rytualną ceremonię grzebania Crăciuna. Przebieg obrzędu oraz 
używane podczas niego atrybuty przywodzą na myśl rytualne zniesienie sta
rego, zużytego czasu i odnowienie czasu nowego. Jeden z młodzieńców, na
zywany Crăciunem, kładł się na specjalnej drabinie, ajego ciało przykrywa
ne było kapą w taki sposób, aby nikt nie mógł go zobaczyć. Sześciu innych 
zabierało drabinę i udawało się wraz z płaczkami i grajkami na miejsce, gdzie 
pochowany miał być Crăciun, śpiewając:

Hej Crăciunie, hej starcze,
Dzisiaj cię pochowamy 
Przybądźcie wszyscy, mali i duzi,
Zanieśmy Crăciuna do doliny,
Wrzućmy go do przerębla 
Przyłóżmy go pniem.
Hej Crăciunie, hej starcze,
Odejdź od nas;
Idź do Rzeki Soboty23 
I nie wracaj więcej,
Przybędzie inny Crăciun,
Lepszy niż ty (Ghinoiu 2002: 169).

Przebrany za kapłana młodzieniec odczytywał z wielkiej księgi bezsen
sowne słowa, którym towarzyszyły wybuchy śmiechu. Crăciun, wrzucany 
do przerębli, podnosił się i ukazywał wszystkim zgromadzonym. Nowy 
Crăciun powracał do wioski, do chaty, gdzie odbywała się zabawa. Resztki 
pożywienia oddawano jako jałmużnę dla biednych i zmarłych (Evseev 2001: 
168-170). Scenariusz tego obrzędu, oparty na działaniach analogicznych 
do dokonywanych w czasie śmierci i pogrzebu, przedstawiał symbolicznie 
odnowienie czasu.

Jak wskazywał R. Tomicki, nałożenie się niektórych wątków chrześci
jańskiej teologii na archaiczny substrat, wraz z coraz bardziej popularną 
w kulturze ludowej ideą oddalonego Boga, objawiało się tendencją do prze

23 Dosł. Przepadnij, niech cię diabli wezmą. Symbolika Rzeki Soboty wiąże się w ru
muńskiej kulturze ludowej z krainą śmierci i przebywających w niej dusz grzeszników. Na 
ten temat zob. m.in. Evseev (1998: 31-32), Porawska (2003: 88-99).
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suwania życia postaci świętych w czas najważniejszy -  okres początku świa
ta (Tomicki 1981: 42). W ludowych opowieściach czas ten urastał do swo
istej pełni, a człowiek wiecznie za nim tęsknił i przywoływał jego obrazy 
zarówno w różnych momentach biblijnej historii, jak i własnego życia. 
W powstałej w ten sposób koncepcji czasu, w której zachodziły na siebie 
archaiczne i starotestamentowe wątki, dochodziło następnie do dalszych 
nałożeń -  na wspólnej płaszczyźnie czasowej umieszczane były wątki Sta
rego i Nowego Testamentu. Tęsknota za świętym czasem wyrażała się tak
że przez lokowanie życia postaci z Nowego Testamentu w czasie początku 
świata. Postaci te przejmowały funkcję Boga przy stworzeniu świata i wy
znaczeniu czasu za pomocą wybudowania cerkwi-axis mundi. W ludowych 
opowieściach z terenów rumuńskich działania te wykonywała nierzadko 
Matka Boża czy święci. Budując cerkiew-axis, stawali się tym samym na 
równi z Bogiem uczestnikami wielkiej kosmogonii:

Święta Przeczysta Matka,
Udręczona, zasmucona,
Zabrała się i poszła 
Z wielkim toporem 
Do ogromnego drzewa 
Jakiego
Nie znajdziesz na całym świecie
I ścięła to wielkie drzewo
I wybudowała wielką cerkiew (Pamfile 1904:).

Obecność Matki Bożej w historii stworzenia świata ujawniała się m.in. 
w wątku uciszania płaczu małego Jezusa przez rzucanie w górę złotych 
jabłek i gruszek, przypominając tym samym moment powstania pierwszych 
gwiazd (Tomicki 1981: 42). W rumuńskich mitach kosmogonicznych mo
ment stworzenia świata w monastyrze na pierwotnych wodach splatał się 
niekiedy z czasem narodzin Chrystusa, a ofiarowywane mu atrybuty sta
nowiły zarówno przedmioty zabawy (jabłka i gruszki24), jak i zapowiedź 
czasu przyszłego i funkcji Sędziego Świata (klucze raju):

Monastyr z dziewięcioma ołtarzami,
W dole na morzu ma bramy,
Promienie sięgają słońcu.
Na wielkim ołtarzu
Święta Liturgia. Któż ją odprawia?
Odprawia ją bóg i Bóg.
A któż to jej słucha?

24 jabłka dwa, gruszki dwie/ abyś nimi w raju bawił się (doua mere, doua pere/ sa te joci 
în rai cu ele) (Fillip 1999: 129).
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Matka Boża jej słucha 
Z małym synkiem w ramionach.
Synek płacze, nie przestaje,
Matka Święta uspokaja:
Przestań płakać, drogi synku,
Dam ci za to,
Jabłka dwa, gruszki dwie,
Abyś nimi, synku, bawił się!
Synek płacze, nie przestaje,
Matka święta uspokaja:
Przestań płakać, drogi synku,
Dam ci za to,
Moje jasne piersi dwie,
Abyś nimi, synku, bawił się!
Synek płacze, nie przestaje 
Matka Święta uspokaja:
Przestań płakać, drogi synku,
Dam ci za to 
Klucze raju
Które były ci powierzone,
Od dzieciństwa jasnego (Viciu 1914: 53).

M. Zowczak, polemizując z hipotezą Tomickiego twierdziła, iż obec
ność Matki Bożej oraz motyw jabłek i gruszek trzymanych w ręku przez 
Jezusa nie są dowodami na obecność tych postaci podczas aktu tworzenia 
świata, lecz stanowią oddzielną (od kosmogonicznych) grupę opowieści, 
dotyczących pasji Matki Bożej ijej wędrówki po świecie w poszukiwaniu 
Syna (Zowczak 2000: 73-76). Przykłady ukazują jednak, iż motyw ten poja
wia się zarówno w wierzeniach odnoszących się do monastyru (cerkwi) 
wybudowanego w środku świata, jak i innych, o charakterze kosmogonicz- 
nym. Stanowi on najczęściej rodzaj incipitu ludowych tekstów, wygłasza
nych w momentach przełomowych dla zbiorowości -  zjednej strony dla 
czasu, a więc i świata (koniec roku starego i początek nowego); z drugiej 
-  dla życia człowieka (choroba, nieszczęśliwa miłość, śmierć). Tudor Pam
file zanotował fragmenty o jabłkach i gruszkach, najczęściej występujące 
wraz z motywem cerkwi lub monastyru-axis mundi, w ramach wierzeń o pa
sji Matki Bożej (1904: 106-301). W zbiorze kolęd A. Viciu motyw ten 
stanowi samodzielny fragment, odnoszący się wyraźnie do czasów kosmo- 
gonii (1914: passim). P. Bilţiu i G. Pop opublikowali zbiór kolęd, w któ
rym motyw jabłek i gruszek pojawia się zarówno w grupie utworów o cha
rakterze religijnym i apokryficznym, jak i kosmogonicznym (1996: 82-98, 
241-264). Autorzy przyznają, iż stanowi on schrystianizowaną wersję tzw. 
archaicznych kolęd kosmogonicznych, których symbolika dotyczy daw
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nych kultów solarnych (pojawiał się m.in. w wierzeniach o rytualnym mał
żeństwie dwóch sióstr -  Słońca i Księżyca) (Pop 1996: 21).

W niektórych opowieściach rumuńskich o charakterze kosmogonicz- 
nym pojawia się także inny motyw, który świadczy o nakładaniu się cza
sów w świadomości ludowej i obecności Matki Bożej i świętych podczas 
aktu kreacji świata. Badacze rumuńscy umieszczają go w cyklu, zatytuło
wanym Mierzenie ziemi (Măsureapământului), w którym Matka Boża lub 
święci wysyłani są przez Boga do zmierzenia stworzonej ziemi-axis. Nad
miar powstałej ziemi wykorzystany zostaje przez te postacie do dalszej 
kreacji elementów otaczającego świata (góry, doliny):

Jako, że Bóg jest zbyt wielki 
Wysłał mnie 
Bym wymierzył ziemię 
Ziemię krokami 
A niebo sążniami (...)
Dowiedziałem się, że ziemi jest więcej 
Rozbiłem ją,
Ścisnąłem ją,
Stworzyłem wzgórza, stworzyłem doliny,
Stworzyłem cudowne góry
Pokryte śniegiem (Densuşianu 1986, za Filip 1999: 127).

Niekiedy mierzenie ziemi łączy się wjednej opowieści z motywem ja 
błek igruszek wrękach płaczącego Jezusa (Bilţiu, Pop 1996: 82). O tym, iż 
w ludowej świadomości dochodziło nieustannie do nakładania się czasów, 
świadczą także opowieści, w których postać i działania kreacyjne świata 
dokonywane przez Boga przejęte zostają przez Chrystusa. Zabieg taki po
jawia się często w kolędach rumuńskich, gdzie rodzący się pośród chaosu 
Jezus dokonuje jednocześnie kreacji świata:

Jakiż to wieczór, a cóż to za wieczór?
Wieczór wielkiej Wigilii,
Jutro jest dzień Bożego Narodzenia25,
Kiedy narodził się święty Syn,
Syn święty na tej ziemi 
Maleńki, spowity w pieluszki;
W zielony jedwab,
Bawełnianą pieluszkę,
Szmatki z białego płócienka,
Kołyseczka zjaworka.
Ciepły deszczyk mi go obmyje;

25 dosłownie -  jutro jest dzień Crăciun.
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Padający śnieżek go nie przysypie;
Szumiący wiaterek go ukołysze.
Trzy boginki pochylają się nad nim.
Kiedy Bóg się rodzi 
Cóż mi wielkiego czyni?
Stwarza niebo i ziemię.
Stwarza niebo w dwa dni 
W kolejne ziemię.
Rozpostarł niebo po samą ziemię,
Gdy je rozpostarł, nie wystarczyło;
Bóg zasmucił się wielce,
Potrząsnął lewą dłonią,
I spadły w dół trzy pierścienie.
Trzy anioły je podniosły;
Trzy anioły z trzema biczami 
W trzech krańcach ziemi,
Wciąż ciskają pioruny, wciąż trzaskają,
Aby wzniosły się straszliwe góry.
Góry ogromne się wznoszą,
Doliny głębokie powstają.
Rozpostarł niebo po raz drugi,
Rozciągnął je i wystarczyło.
Bóg bardzo się uradował 
I podarował mi niebo 
Z blaskiem księżyca 
I słońce z promieniami,
Z jego gwiazdeczkami,
I wielką gwiazdą pośród nich (Viciu 1914: 23).

Kosmogoniczny czas początku, w niektórych tekstach rumuńskich roz
poczynający się wraz z powstaniem cerkwi-axis mundi, przywoływany był 
w opowieściach Bibliipauperum26. Taki zwyczaj mógł wiązać się z ugrunto
wanym w świadomości mitycznej mechanizmem odniesienia wszelkich naj
ważniejszych wydarzeń do czasów mitycznego in illo tempore. Wydarzenia 
te, choć w teologii chrześcijańskiej rozgrywały się w różnym czasie biblij
nym, dzięki kolistemu poczuciu czasu typowemu dla świadomości ludowej

26 G. Minczew zwrócił uwagę, iż w bułgarskich tekstach ludowych pojawia się motyw 
świętych, wykonujących działania demiurgiczne. W opowieściach tych pojawia się zwłasz
cza św. Dymitr (niekiedy z św. Eliaszem, św. Mikołajem, św. Petką, św. Niedzielą), który 
wznosi cerkiew/monastyr na Świętej Górze, powtarzając akt kreacji Boga ,,tu i teraz” (2003: 
158-159). Bardzo możliwe, iż u podstaw tych wierzeń ludowych leżał jakiś, dotychczas 
nieznany etnografom, tekst literacki, rozpowszechniany na terenach bizantyjsko-bałkań- 
skich. Na temat kreacyjnych funkcji św. Dymitra i św. Mikołaja zob. także Kołłątaj (2000: 
229-236), Brătulescu (1981: 78-86).
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nakładały się na siebie, powodując, iż ich geneza miała miejsce w czasie 
mitycznego początku. Odwołanie do czasu pierwszego utrwaliło się jako me
chanizm myślenia mitycznego, powodując tym samym, iż wiele wydarzeń 
z historii świętej przypisane było właśnie temu czasowi. Niektóre z nich do
tyczyły momentów przełomowych -  tworzenia ziemi, narodzin i śmierci Chry
stusa, pasji Matki Bożej. Czas ukazywał wówczas swój sakralny charakter 
-  stawał się, a jednocześnie dokonywało się jego zużycie i odnowienie. W 
jednej z kolęd Chrystus-Bóg rodził się w kołysce, umieszczonej w konarach 
drzewa, wyłaniającego się z pierwotnych wód. Wiatr, śnieg i deszcz symbo
licznie przedstawiały zarówno pierwotny chaos, jak i dokonującą się wów
czas kosmogonię (Neagu 1946: 51) O tym, jak czas historyczny chrześcijań
stwa ulegał w świadomości ludowej kolistemu czasowi mitycznemu, świad
czy fakt, iż funkcj e kreacyjne mogli niekiedy przejmować poszczególni święci, 
rozpoczynający tworzenie świata od wyznaczenia cerkwi-drzewa:

Święty Piotr wybudował 
W lesie, który przemierzał 
Z ciężkim toporem 
Z wielkim toporem,
Piękną cerkiew
Z jaśniejącymi ołtarzami (Marian 1904: 282).

Próbując wyznaczyć czas kreacji świata oraz związanych z nim wyda
rzeń, w rumuńskich tekstach kultury ludowej posługiwano się niekiedy ry
tualnymi formułami językowymi, rozpoczynającymi opowieści o czasach 
początku. Jedną z najczęściej pojawiających się formuł była tzw. kategoria 
czasu dawno temu (demult). Specyfiką tych opowieści było poruszanie się 
poza linearnym poczuciem czasu, a sam akt kreacji wyznaczano przez od
niesienia do przestrzeni. Znane były kolejne stereotypowe formy języko
we, które, rozpoczynając (a nierzadko i kończąc) ludowe opowieści ko- 
smogoniczne, w specyficznej formie uściślały dalej ową ludową kategorię 
czasu dawno temu. W niektórych takich wierzeniach oraz związanych z ni
mi formułach przebijała pamięć o bliskości i stykaniu się nieba z ziemią: 
dawno temu, niebo było niżej, bliżej nas (demult, era mai jos ceriul, apro
ape de noi). Uściśleniem ludowego wyznacznika czasu dawno temu były 
formuły słowne związane z postaciami świata chrześcijańskiego: kiedy Bóg 
chodził po ziemi (pe cînd Dumnezeu umbla pe pămînt) czy też kiedy Matka 
Boża mieszkała na ziemi (pe cînd Maica Domnului locuia pe pămînt). Sta
nowiły one niekiedy rodzaj incipitu -  części wyraźnie wyodrębnionej w tek
ście (pomost między tekstem a kontekstem) i oddzielonej od następują
cych po niej opowieści. Perspektywa etnolingwistyczna postuluje trakto
wanie tych formuł jako słów-kluczy, które odwołują się do wyobrażeń
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0 świecie najbardziej utrwalonych, choć w tradycyjnych zbiorowościach 
nieuświadomionych. Abramowicz nazywa te formuły tzw. mentalnym 
światem możliwym, którego nie należy traktować jedynie jako lingwi
styczne środki językowe, ale jako rodzaj wyobrażeń ludowych, które po
winny być rozpatrywane w kontekście danej kultury (Abramowicz 1989). 
W tradycyjnej świadomości ludowej, opartej w znacznej mierze na koli
stej strukturze czasu, formuły dawno temu i przywoływane po nich dal
sze uściślenia mogły stanowić wyznacznik czasu. Na „drugie dno” utar
tych formuł ludowych zwrócił uwagę także Jerzy Bartmiński. Analizując 
język twórczości ludowej stwierdził, iż w jego specyfice, opartej na usta
bilizowanych środkach wyrazu, gotowych formułach czy kliszach języ
kowych z zaznaczoną powtarzającą się warstwą semantyczną, składnio
wą i leksykalną, kryć się mogą głębokie warstwy semiotyczne, które trak
tować można jako wykładniki założeń o naturze świata, o jej strukturze
1 wartościach, o koncepcji czasu i zorganizowaniu przestrzeni (Bartmiń
ski 1995: 10ns). Zwroty kiedyś; dawno; dawno temu nazywał „formuła
mi prawdziwościowymi”, których celem w ludowych opowieściach jest 
podkreślenie przeszłości (1989: 50).

Borys Uspienski zwracał uwagę, iż w świadomości mitycznej obrazy, 
związane z czasem początku, są jednocześnie przywoływane w wyobraże
niach końca świata. Człowiek, żyjąc w czasie teraźniejszym, odczuwa cią
głą emanację zdarzeń czasu wyjściowego, pierwotnego, i za pomocą sym
bolicznych relacji wiąże je z przyszłością. Ów związek jest zaszyfrowany 
w pewnym kodzie, związanym z budową świata. Znając zatem kosmogo- 
niczne wyobrażenia o budowie świata, badacz może rozpoznać wyobraże
nia o przyszłości (Uspienski 1998: 35-37). Cykliczna struktura czasu i wiara 
w przemianę światów powodowała jednak, iż w świadomości archaicznej 
na czas początku mitów kosmogonicznych nakładały się niekiedy wierze
nia o innych światach. W opowieściach rumuńskich wyrażenie dawno temu 
uściślane było innymi zwyczajowymi zwrotami, odnoszącymi się do po
przednich światów, do innego czasu i przestrzeni. Kategorie czasu były za
tem wyznaczone i mogły być zrozumiane poprzez przestrzeń. Stawała się 
ona podstawowym nośnikiem czasu, świadectwem istnienia odmiennej od 
naszej rzeczywistości. Ludowa formuła dawno temu uściślana bywa wów
czas kategoriami przestrzennymi, modelem przestrzeni. Aby powrócić pa
mięcią do tamtego czasu, stare rumuńskie wierzenia (znane w folklorze 
także ze wschodnich części dawnej Rzeczypospolitej i terenów Słowian 
Wschodnich) często posługiwały się swoistą monumentalizacją człowieka 
lub elementów otaczającej rzeczywistości, związaną z wiarą o sukcesji 
kolejno degenerujących się ras: olbrzymów, obecnych ludzi i karłów. Jak 
zauważyła M. Zowczak, analizując motyw przemiany światów z terenów
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pogranicza słowiańskiego, te wyobrażenia dziejów, wynikające z trójdziel
nego modelu czasu i przestrzeni, opierały się na przekonaniu, iż ludzie 
i zwierzęta stopniowo się degenerują, a sukcesji światów towarzyszy suk
cesja ras -  olbrzymów, „takich jak my” i karłów (2000: 88-92). Źródła 
takich wierzeń, niewątpliwie pochodzące ze źródeł religijnych różnych krę
gów kulturowych (m.in. Biblia, tradycja talmudyczna i starożytna literatu
ra grecka), przenikały do kultury ludowej, tworząc tu kolejne wzorcowe 
teksty. W literackich gatunkach ludowych brak jednoznacznych określeń 
chronologii owych poprzednich światów -  nie przytacza się w nich do
kładnych dat, mających odniesienie do linearnego czasu historycznego, a ich 
miejsce zajmują utrwalone sformułowania, przywoływane na początku opo
wieści, uwrażliwiające etnologa swoim rytmem i powtarzalnością.

Te nakładające się na siebie wierzenia o przemianach światów, wynika
jące z poruszania się w kolistej strukturze czasu, który, wychodząc od punktu 
zerowego, toczył się po okręgu i powracał do punktu wyjściowego (jaki 
początek, taki koniec i początek), wiązały się często z powrotem do tego 
samego środka świata, ale nie do tego samego świata. Obraz wyznaczone
go ongiś axis mundi, rozpoczynał stwarzanie świata i zarazem go kończył, 
stając się tym samym elementem pośredniczącym między światami. Cha
rakterystyczne jest także, iż ów święty czas początku w niektórych opo
wieściach ludowych na terenie Rumunii rozpoczynał się od ustanowienia 
cerkwi-axis mundi. Tło opowieści posługiwało się jednak motywem mo- 
numentalizacji ludzi i elementów rzeczywistości, odnoszącym się (i tym 
samym przechowującym) wierzenia o poprzednich światach:

Tak powiadają
Dawno, dawno temu (dosł. Przed tym, co jest),
Gromki śpiew w niebie i na ziemi,
Spływa złoto, perła.
Zbudził się wielki człowiek 
W wielkiej wsi 
Zabrał wielki wóz,
Zaprzężony w wielkie woły,
I pojechał do ogromnego lasu 
Z wielkim toporem,
Aby ściąć wielkie drzewo,
I zbudować wielką cerkiew (Marian 1904: 211).

Podobne formuły słowne wypowiadano w tradycyjnym dla ludowych 
społeczności momencie przemiany światów -  podczas chodzenia z kolędą 
po wsiach Bukowiny w czasie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Rytu
alne odrodzenie czasu, a więc i świata, rozpoczynało się od przywołania 
obrazu cerkwi-axis mundi. Charakterystyczne jest także, iż wiele takich
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kolęd posługiwało się jednocześnie motywem wchodzącego słońca jako 
symbolu rodzącego się wówczas świata:

Jaśniejące kwiaty,
Tam na wzgórzu,
Za wzgórzem,
Jaśniejące kwiaty,
Wzeszło święte słońce.
Jaśniejące kwiaty,
Ale to nie święte słońce.
To wielki monastyr (Niculiţa-Voronca 1998a: 67).

W niektórych tekstach pojawia się także motyw cerkwi-axis lub mo- 
nastyru-axis, z którego Bóg dokonuje aktu stworzenia świata. Wschodzące 
nad wodami słońce ma zatopić Żydów27. W ludowej kulturze rumuńskiej 
motyw zatapiania Żydów należy do większej grupy ludowych opowieści, 
dotyczących wierzeń o innych -  poprzednich -  światach. Ulega on kon- 
taminacji z motywem monumentalizacji poprzednich światów i ras ludz
kich28. Wyraźne są tu wpływy talmudyczne, starotestamentowe, a także 
pochodzące z aleksandreid -  popularnych romansów o czynach i przy
godach Aleksandra Wiekiego, w których pierwsi ludzie żyjący na ziemi 
traktowani byli jako olbrzymy lub mocarze29. Biblijny obraz potopu i za
topienia starego, grzesznego świata, doprowadził w kulturze ludowej do 
ukształtowania się wierzeń o istnieniu poprzednich, odmiennych świa
tów, zmieszkiwanych przez inne rasy. Sprzyjało to także utożsamieniu 
konkretnych narodów z owymi żyjącymi w poprzednich światach rasa
mi. A. Oişteanu podkreślał, iż Żydzi (podobnie jak inne narody mitolo
giczne -  Blajini czy Rahmanii) w ramach mitycznej antropogenezy trak
towani byli w folklorze rumuńskim jako populacja preludzka, żyjąca 
w czasie poprzedzającym obecny świat ludzki (2001: 331). Niektóre opo
wieści ludowe rozróżniały także dwie grupy (rasy) Żydów (legendarnych 
jidovi i realnych, żyjących w naszym świecie jidani), różniące się wyglą
dem. Pierwsi należeli do olbrzymów, żyjących w poprzednich światach, 
którzy wyginęli wraz z potopem zesłanym przez Boga; drudzy żyją obec
nie, ale na wieki noszą niektóre atrybuty swoich mitycznych poprzedni- 
ków30. Stworzenie nowego, naszego świata na gruzach świata, który legł,

27 Zob. np. s. 117-118.
28 Informację tę zawdzięczam prof. Antoanecie Olteanu z Uniwersytetu w Bukareszcie.
29 Na ten temat zob. m.in. Księga Rodzaju (6, 4); Alexandria (Codex Neagoeanus -  1922).
30 Wierzenia na ten temat m.in. w: Schwarzfeld (1871); Oişteanu (2001); Evseev 

(1998: 474-475); Vulcănescu (1985: 255-256); Cosma (1999: 433-438); Olinescu 
(2001: 73-84).
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dokonywane przez Boga w cerkwi-axis, ujawnia ludową wiarę w prze
mianę czasów i tym samym światów.

3.3.2. DŹWIĘKI

W tradycyjnej kulturze ludowej moment przejścia zjednego do drugiego 
czasu oraz, tym samym, przemiany światów, wymagał działań zabezpiecza
jących. Aby uczynić bezpiecznym moment samego przejścia i objawiające
go się w czasie sakralnym zła, posługiwano się rozmaitymi atrybutami, któ
rych dźwięki traktowane były jako swoisty apotropeion. Należało do nich 
biło (toacă) -  drewniana lub metalowa listwa, w którą rytmicznie uderza się 
młotkiem31, oraz dzwon. Biło -  dawny instrument, którym posługiwano się 
najprawdopodobniej jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, używany jest 
nadal w rumuńskiej cerkwi jako znak, którego dźwięk, symbolicznie naśla
dujący głos Boga, wzywa wiernych na nabożeństwo. Mnisi i mniszki kilka
krotnie w ciągu dnia obchodzą cerkiew, uderzając rytmicznie w biła i wy
znaczając w ten sposób czas modlitw. Niektóre obrzędy świadczą, iż dźwięk 
biła posiada charakter apotropeiczny -  odpędza siły zła podczas czasu, war
tościowanego w sposób szczególny. W ludowych opowieściach biło pełni 
często funkcję instrumentu magicznego o charakterze kosmogonicznym 
-  służy do odpędzania zła podczas aktu kreacji. W niektórych legendach ru
muńskich poświadczona jest sakralna geneza tego instrumentu -  wykonał 
go Noe z polecenia Boga (Oişteanu 1998: 94-95). Rozróżnia się dwa dźwię
ki -  biła ziemskiego i niebiańskiego. W okresie Wielkiego Postu, według 
chrześcijańskich ludowych wierzeń przygotowującego do końca czasu, któ
ry następuje wraz ze śmiercią Chrystusa, i narodzin czasu nowego, który 
rozpoczyna się wraz zjego Zmartwychwstaniem, rozlega się dźwięk biła 
z nieba (toacă din cer), używanego przez aniołów podczas odprawianej w nie
bie liturgii. Głos ten słysząjedynie ludzie dobrzy i mocno wierzący (Ciauşanu 
2001: 57). Niektóre źródła wspominają, iż słychać go jedynie od Wielkiego 
Czwartku do ranka Wielkiej Niedzieli, czyli w momencie męczeństwa, śmierci 
i narodzin do nowego życia Chrystusa (Evseev 1988: 460-461). Czas Wiel
kiego Postu uznawany był także za moment przemiany światów: po okresie 
zimy -  symbolizującej śmierć natury, wraz z nadchodzącą wiosną przyroda 
budziła się do życia i powstawał nowy świat22.

31 Nazwa biło, bidło lub kandie używana jest najczęściej w odniesieniu do drewnia
nych desek, w które uderza się drewnianymi młotkami; gdy instrument ten wykonany jest 
z żelaznych lub miedzianych płaskowników, stosuje się zazwyczaj nazwę klepadło.

32 W rumuńskiej kulturze ludowej wierzenia dotyczące przemiany światów były bar
dzo rozpowszechnione. O świętach chrześcijańskich, które nałożyły się na archaiczny sub
strat zob. m.in. Marian (1899: 237-307).



128 ŚWIĄTYNIE, POSTACIE, IKONY

Głos ziemskiego biła, wraz z innymi przedmiotami czyniącymi hałas, 
używany był także podczas zaćmienia księżyca. Wierzono, iż stanowi on 
zabezpieczenie przed zjadającymi księżyc wilkołakami (vârcolaci, svârco- 
laci). Opisywane jako „zwierzęta mniejsze od psów”, „szczeniaki” (căţei), 
smoki (balaur), żmije (zmeu) lub zwierzęta o kilku ustach, odpędzone mo
gły być od księżyca dźwiękami toacă i dzwonów, przyniesionych z cerkwi 
(Ciauşanu 2001: 87). Dźwięk biła rozlegał się także w wioskach Rumunii 
w okresach przedłużającej się suszy, gdyż miał cudowną moc sprowadza
nia deszczu (Ciauşanu 2001: 36). Wiosną, podczas suszy, zabierano z cer
kwi biło oraz ikonę i kładziono je na wodzie, aby przywołać deszcz (Evse
ev 1998: 461; Fochi 1976: 255). Charakterystyczne jest jednak, iż zarówno 
ikona, jak i biło musiały pochodzić z cerkwi, gdzie -  jak w każdym axis 
mundi -  istniał święty czas początku. Podobną symbolikę miał dźwięk 
dzwonu, uznawany zarówno za pośrednika między światami, jak i apotro- 
peion, zabezpieczający przed różnymi obliczami zła. W rumuńskich tek
stach ludowych głosy dzwonu i biła, rozlegające się podczas kreacyjnych 
działań Boga (Moş Crăciun, starca-kapłana), płynącego w cerkwi-statku, 
równoznaczne mogły być zatem z narodzeniem się świata, symbolicznie 
ukazanego przez wzejście nad wodami słońca:

W wielkim monastyrze 
Ho, Leru-i, daj Boże!
Na ołtarzu 
W dole na morzu 
Liturgia Święta 
Ktoż ją odprawia?
Śpiewa ją dziewięciu popów starców 
I dziewięciu diakonów.
Najstaszy pop rzecze 
Do najmłodszego diakona:
Po trzykroć uderz w biło 
Po trzykroć uderz w dzwon,
Aby wzeszło słońce 
Nad wszystkimi krainami;
Aby wzeszło, rozświetliło,
Aby Żydów zatopiło.
Niech pozostaną chrześcijanie 
Którzy wierzą w Boga 
Ze świecami i prosforą 
Z pełnymi czci pokłonami (Viciu 1914: 75).

Obrazy pojawiające się w tej opowieści -  monastyr-okręt na pierwot
nych wodach, liturgia, kapłan, diakon uderzający w biło i dzwon, wscho
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dzące słońce oraz zatopienie świata Żydów -  są symbolami przemiany 
światów33.

3.3.3. ŚWIATŁO

Narodziny nowego czasu, a tym samym nowego świata, opisywano w lu
dowych tekstach folkloru rumuńskiego jeszcze w inny charakterystyczny 
sposób -  za pomocą światła i pochodzących od niego barw. W wielu mi
tach kosmogonicznych chaos i moment powstawania świata opisywane były 
przez opozycję ciemności i światła. Stworzenie świata przez Boga doko
nywało się często poprzez przezwyciężenie ciemności i kończyło powsta
niem słońca:

Bóg postanowił uczynić słońce. Skrzesał krzemieniem w drogocenny kamień, 
ale mu się nie udało, wyszedł miecz. Skrzesał drugi raz i wyszedł kopczyk, jak 
mała, okrągła bułka. Bóg tchnął świętego ducha i powstało duże ijaśniejące 
słońce, większe niż nasza ziemia, i z pośpiechem włożył go pod ziemię. Kiedy 
Bóg rozważył, zbudził ludzi; teraz było dużo więcej światła. Rozejrzeli się wszy
scy ze zdziwieniem we wszystkie strony: zorza czerwieniła się na niebie, ciem
ność znikała i biały dzień pokrył całą ziemię. Ludzie spoglądali pełni radości 
na siebie, ale byli tacy podrapani i pobici! Nagle, wjednym miejscu na niebie 
ukazał się wielki blask, a spod ziemi wzniosło się coś okrągłego, tak błyszczą
cego, że zapierało im dech: to było święte słońce, wschodziło! Ze strachu i wiel
kiej radości, upadli wszyscy twarzą na ziemię. Diabeł, w miejscu gdzie stał, 
przetarł oczy ze zdumienia: „tfu, a cóż to takiego jest?” i pobiegł szybko do 
Boga, żeby zapytać co to takiego. ,,To słońce, powiedział Bóg, które będzie 
odtąd oświetlało świat!” Kiedy już wystarczająco nasycił się oglądaniem, Bóg 
zwrócił się do ludzi, mówiąc im: „Zobaczcie, zrobiłem to dla was, aby na świe- 
cie było pięknie i aby było wam dobrze. To jest słońce, które da wam światło 
i ciepło. Odtąd, dopóki świat będzie istniał, tak będzie, jeżeli będziecie się dobrze 
zachowywać i słuchać mnie, swojego Boga” (Niculiţă-Voronca 1998, s. 38-39).

33 W tekstach teologicznych cerkiew jest niekiedy porównywana do okrętu, płynącego 
na wschód. Nawa cerkwi staje się miejscem, w którym symbolicznie wyobrażony jest piel
grzymujący ku Chrystusowi lud boży (Forstner 1990: 371). Dokonywująca się w wymia
rze wiary wędrówka ludu bożego, przebiegająca z zachodu na wschód (oś podłużna nawy), 
staje się symboliczną zapowiedzią przemiany światów. Wychodzący ze świata ciemności 
(zachodu) chrześcijanie podążają w cerkwi-okręcie ku wschodowi słońca, czyli ku praw
dziwej światłości, jaką jest Chrystus. Taką symboliką posługuje się także S. Dumitrescu, 
który nazywa monastyry Bukowiny cerkwią-arką. Wyobrażona w chaosie wód potopu cer- 
kiew-arka, zwrócona jest w wymiarze wiary swym dziobem w stronę wschodu -  przestrze
ni Raju. Płynięcie ku wschodowi oznacza odcięcie się od poprzedniego świata (grzechu). 
Odpowiednikiem tych znaczeń staje się nazewnictwo poszczególnych części architekto
nicznych cerkwi -  absyda główna wraz z dwiema absydami bocznymi nazywana jest dzio
bem (prora), aty ł -  rufą (pupă) (Dumitrescu 2001: 99-104).
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Stworzenie świata, ukończone stworzeniem słońca, powodowało, iż pier
wotnej ciemności utożsamionej zjednorodnym chaosem zostało przeciw
stawione odtąd światło, a pierwotnej nocy prapoczątku -  dzień. Tym sa
mym pojawiający się w ludowych opowieściach motyw światła oraz zwią
zane z nim barwy pochodne -  złoto czy biel, nabierały w kulturze ludowej 
specjalnych znaczeń, gdyż brały udział w stworzeniu świata. Opozycja ciem- 
ność-światło oraz czerń-biel stawała się zatem metaforą powstawania świa
ta. Podobną symbolikę barw odkrywamy w opowieściach, opartych na mo
tywie cerkwi-drzewa (monastyru-drzewa), w którym świątynia opisywana 
jest poprzez srebrny i złoty kolor:

Tam w dole ku wschodowi 
Cudnie kwitnie drzewo.
Nie to nie drzewo cudnie kwitnie,
To przecież święty monastyr 
Ściany ma tkane nićmi 
Ze złota i ze srebra
Z góry aż do ziemi (Pamfile 1904: 150).

O nadej ściu nowego czasu świadczył także wygląd zasiadaj ących w prze
strzeni cerkwi-axis postaci. W niektórych opowieściach były one ubrane 
wjaśniejący (biały, złoty, czerwony) strój. Szata Boga, wyobrażonego w cer- 
kwi-drzewie lub cerkwi-statku, sięgająca z nieba do ziemi, oraz obrazy księ
życa, słońca i gwiazd stawały się symbolami stworzonego wówczas świata 
i czasu.

On także był ubrany 
W biały (jasny) kaftan 
Długi aż do ziemi 
Ciemnoczerwony 
Z tyłu i z przodu
Księżyc i słońce (Filip 1999: 131).

Aby ukazać moment zużycia się starego i narodzin nowego czasu, po
sługiwano się niekiedy symbolami jaśniejącej (dalbă) oraz czarnej i osmo
lonej (neagră şi smolită) cerkwi-okrętów (monastyrów-okrętów), pływają
cych po pierwotnych wodach (Brătulescu 1981: 177 ABC; Filip 1999: 129
-130). Niekiedy cerkwie te mijały się i płynęły w przeciwnych kierunkach 
-  czarna cerkiew ku zaświatom, światu zewnętrznemu i obcemu; biała zaś 
pozostawała w świecie bliskim (Filip 1999: 130). Motyw przemiany świa
tów ujawniał się zarówno w barwie cerkwi, jak i w działaniach postaci w niej 
płynących. W jednej z opowieści moment przybicia Boga do głazu na czar
nej cerkwi-statku jest równoczesny z wniebowstąpieniem Chrystusa na 
złocistej cerkwi:
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W dole na morzu, w dole,
Daj Boże (w imię Boga)
Płynie czarny statek 
Po burty wypełniony 
Podłymi Żydami,34 
Przywożąc Boga 
Uwięzionego przy głazie.
W górze, na morzu, w górze 
Płynie jasny statek 
Po burty wypełniony 
Świętymi i aniołami 
Kiedy zbliżyli się do głazu,
Głaz pękł na cztery części,
Bóg wstąpił do nieba!
Wzniósł się do nieba Bóg 
W orszaku świętych i aniołów 
W górę, ku bramie raju
Wprost do Ojca (po prawicy Ojca) (Viciu 1914: 75).

Magdalena Zowczak zauważyła, iż w ludowej biblii postaci starotesta- 
mentowego Boga i Chrystusa traktowane są niekiedy wymiennie, a ich funk
cje pokrywają się i często nie można ich rozróżnić. Koliste poczucie cza
su, powodujące nakładanie się czasu staro- i nowotestamentowego, dopro
wadzało do sytuacji, w której postać Jezusa pojawiała się wymiennie 
z postacią Boga w historii stworzenia (Zowczak 2000: 49-56). Dwa od
mienne wydarzenia -  męczeństwo Boga i Jego wniebowstąpienie, symbo
licznie połączone poprzez obraz czarnej i złotej cerkwi-okrętu, stają się jed
nak przejawami dwóch czasów -  starego, który odchodził wraz z uwięzie
niem Boga, i odnowionego, pojawiającego się wraz ze zmartwychwstaniem 
i wniebowstąpieniem Chrystusa.

3.4. PRZYWOŁYWANIE SYMBOLU CERKWI-AXIS MUNDI 
W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Wzorcowy i święty czas początku, w którym żyły postaci z ludowej bi
blii, przywoływany był w ważnych i przełomowych momentach życia. 
W chwilach nieszczęść (małych końców świata) -  chorób, nieodwzajem
nionej miłości czy śmierci, człowiek, trwając w czasie historycznym, sta
rał się odwrócić zły czas (czas, który nastał) przez rytualne obrzędy i wy
głaszane podczas nich formuły słowne, które przywoływały sakralny czas

34 W dosłownym tłumaczeniu: psami-Żydami.
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początku, istniejący w momencie tworzenia świata. Zadaniem rytualnych 
formuł było całkowite zniesienie czasu i symboliczne przywołanie święte
go czasu. W takich praktykach chodziło o zamknięcie złego czasu w cykl, 
a wraz z tym i o możliwość jego odrodzenia czy odnowienia przez powrót 
do mitycznego scenariusza początku. W świadomości ludowej powrót pa
mięcią i obrzędem do in illo tempore oznaczał możliwość pozbycia się zła 
czy choroby. W ludowej wizji świata działania mające na celu wypędzenie 
choroby oraz powrót do zdrowia mogły być tylko wtedy skuteczne, gdy 
wykonane były w czasie działania bogów ijednocześnie tu i teraz, dokład
nie w chwili choroby. Jak podkreślał Eliade, mit kosmogoniczny, jako wzo
rzec wszelkiego tworzenia, recytowany podczas choroby, dawał szansę na 
rozpoczęcie na nowo życia (1998a: 35ns). W folklorze rumuńskim wśród 
formuł, symbolicznie wprowadzających czas mitu kosmogonicznego, spo
tykamy często motyw cerkwi-drzewa, budowanej przez świętą postać lub 
motyw cerkwi-okrętu35 pływającej po pierwotnych wodach. Uroczysta re
cytacja tego fragmentu przez odpowiednie osoby przy łożu chorego wraz 
z towarzyszącymi jej atrybutami i gestami pomagać miała w leczeniu nie
których schorzeń. Łączenie współczesności z wielkimi chwilami mitycz
nymi, poprzez przywołanie utartych formuł magicznych odtwarzających 
czas kreacji, stawało się warunkiem koniecznym do osiągnięcia pozytyw
nego skutku (Eliade 1998: 373-393). Wiele zaklęć z terenów rumuńskich 
opisujących rodzaj choroby, demona, który ją  wywołał i leku, który miał 
z niej uzdrowić, przypominało scenariusz mitycznego powstawania świata. 
Przemiana czasu złego i zużytego, który doprowadził do choroby, ujaw
niała się już w samej nazwie zaklęć odczyniających uroki, nazywanych 
wjęzyku rumuńskim descîntec. Radu Răutu uznaje go za rodzaj tekstu 
-  nosiciela magicznej mocy, którego znaczenie wciąż nie jest do końca 
wyjaśnione przez badaczy. Pojawiające się w tych utworach podobień
stwo tematów, postaci, które mogły je recytować, oraz czasu, w którym 
były wygłaszane, badacz ten traktuje jako znak „milczącej, niewyrażonej 
wprost” wizji świata, charakterystycznej dla kultury ludowej. Moment 
recytacji takich zaklęć, u postaw którego leżała wiara w magiczną moc 
słowa, uznawany był w zbiorowych wyobrażeniach za chwilę symbolicz
nego odwrócenia czasu i powrotu do zdrowia. W sile descîntec, podobnie 
jak samego ludowego słowa, leżała ,,moc życia i śmierci” (Răutu 1998: 
V-XLVI). Wygłaszanie tych utworów w rumuńskich wioskach miało cha

35 W descîntec często pojawia się motyw pokłonu przed świętą ikoną, rozumianą tu 
jako przedmiot, który znajduje się w przestrzeni granicznej, symbolicznie dotykającej 
dwóch światów. Teksty źródłowe na ten temat m.in. w: Marian (1995: passim); Răutu 
(1998: passim ).
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rakter rytualny i wymagało obecności specjalnej osoby -  wróżbity, zna
chora -  kobiety lub mężczyzny w podeszłym wieku, którzy wiązali odtąd 
swoje życie z osobą, nad którą wygłaszano descîntec. Postaci te musiały 
także używać specjalnych atrybutów -  roślin, zwierząt i przedmiotów 
codziennego użytku, które -  jak wierzono -  posiadały charakter apotro- 
peiczny. Zabiegi te musiały być wykonywane w ściśle określonej porze 
doby -  o świcie lub zmierzchu, wtedy, kiedy według ludowych wierzeń, 
dochodzi do symbolicznego zawieszenia czasu, kiedy stykają się ze sobą 
dwa przeciwieństwa -  dzień i noc, światło i ciemność, złe i dobre siły. 
Odczynianiu uroku towarzyszyło wypowiedzenie utartych formuł nad 
postacią cierpiącego. Odnowienie czasu możliwe było dzięki przywoły
wanemu wówczas obrazowi cerkwi-axis mundi, symbolicznie wyznacza
jącej i ustanowiającej nowy świat, oraz odesłaniu w przestrzeń pierwot
nego chaosu demonów, działających na chorego:

Wielki człowiek 
Aż nazbyt wielki,
W górze, w wielkim borze,
Ociosuje twarde drzewo 
I buduje ogromną cerkiew,
Z dziewięcioma bramami,
Z dziewięcioma ołtarzami.
A przy największym ołtarzu 
Czyta dziewięciu popów,
Dziewięć papadii,
Dziewięciu diakonów 
Z dziewięcioma diakonisami,
Dziewięć upiorów 
Z dziewięcioma upiorzycami,
Dziewięć demonów36 
Z dziewięcioma wiedźmami,
Dziewięć znachorek 
Z dziewięcioma znachorami.
-  Dokąd się wybieracie?
-  Udajemy się do P 
Opętamy go,
Oczy mu przesłonimy mgłą,
Sprawimy, by zbladło jego oblicze!
-  Zawróćcie,

36 W oryginale pocitori -  demony, wywołujące według wierzeń ludowych padaczkę. 
W kulturze ludowej wierzono, że padaczka (pocitură) stanowi rodzaj choroby, która wy
woływana jest przez demony (pocitori) i złe duchy nawiedzające człowieka. Ludowa ety
mologia choroby ujawnia tu jej genezę. Na temat tej choroby i wierzeń ludowych z nią 
związanych zob. m.in. Cândrea (1999: passim).
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Spieszcie nad morze 
W morzu pławi się brzana37
0  złotych łuskach.
Zjedzcie jej mięso,
Jej oczy przesłońcie mgłą38 
Sprawcie by zbladło jej oblicze,
A P niech pozostanie 
Czysty,
Jasny,
Jak go Bóg stworzył,
Jak słońce na bezchmurnym niebie, Amen! (Pamfile 1999: 159).

Wygnanie na morze demonów podążających ku człowiekowi równo
znaczne było z wyłączeniem ich poza oswojoną przestrzeń i przypisaniem 
do świata chaosu. Przywoływany na początku rytuału fragment scenariu
sza mitu kosmogonicznego, który za pomocą cerkwi-drzewa powtarzał wzo
rzec wszelkiego stwarzania, powodował w powszechnym odczuciu powrót 
do zdrowia. Jak wskazywał Eliade, taka sytuacja rozumiana była jako po
nowne narodziny, ponowne stworzenie życia przez powrót do początku 
(Eliade 1998a: 35-36). U podstaw rytuału leżało ludowe przekonanie o tym, 
iż życia się nie naprawia, ale powtórnie się je stwarza. Aby było to moż
liwe, trzeba odwrócić zły czas, który nastał, i przypomnieć sobie, a także 
symbolicznie odtworzyć czas święty, czas, który istniał w chwili stwarza
nia świata i człowieka. Podobne formuły słowne, mające ustrzec człowie
ka lub zwierzę przed chorobą, wygłaszane były przed rozpoczęciem pracy 
w gospodarstwie, polu czy lesie. Zaklęcia, które chroniły ludzi i zwierzęta 
domowe, wyznaczały miejsce pobytu demonów czy wrogów poza oswojo
ną przestrzenią, w chaosie. W ludowych wierzeniach miejsca te uchodziły 
za symbole chaosu prapoczątku:

Poszedłem do czarnego lasu
1 poruszyłem czarną ziemię.
Z prawej strony -  czarny wół 
Zgubił czerwone jarzmo 
Zimne jarzmo
Morze przepływa.
I przybył na wiosnę (?).
Nie gryź,

37 Nazwę ryby mreană tłumaczyć można jako brzana lub murena. W kulturze ludowej 
(np. folklorze bułgarskim) nazwy te często mieszają się. Ryba o tej nazwie występuje także 
w mitologii greckiej, gdzie poświęcona była księżycowej bogini Artemidzie. W folklorze 
rumuńskim ryba ta pojawia się często w mitach lunarnych. Na ten temat zob. Budziszew- 
ska (1984: 47-58).

38 Także -  spowijcie je j oczy mgłą.
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Nie kłuj,
Nie przeszywaj (nie przebijaj).
Idź do wyludnionych gór,
Do nierodzących drzew,
Zatrzymaj się w stojącej wodzie,
Gdzie nie uderza w biło ksiądz 
Gdzie ryba nie pływa,
Gdzie nie zapieje kogut,
Gdzie nie zaszczeka pies,
Gdzie nie zaryczy krowa (Răuţu 1998: 236-237).

Zaklęcia -  descîntec, w których pojawiał się motyw cerkwi-axis recyto
wane były także jako środek, mający odwrócić cierpienia, spowodowane 
nieodwzajemnioną miłością. Ich wypowiadanie stawało się w ludowych 
wierzeniach gwarancją uzyskania wzajemności w uczuciach. Przywoływano 
wówczas obraz pierwotnej wody, po której pływała cerkiew-okręt z wy
obrażoną na pokładzie antropomorficzną postacią miłości, która rozdaje 
uczucia. Wygłaszanie zaklęć powinno odbywać się z soboty na niedzielę 
-  w tradycyjnym dla ludowej świadomości momencie przełomu światów, 
kiedy kończy się stary czas, symbolizowany przez koniec tygodnia, a roz
poczyna nowy, reprezentowany przez nadejście niedzieli. Moment wyjścia 
słońca spoza chmur symbolizował odwzajemnienie uczucia (Răuţu 1998: 
180-181)39. Podobne praktyki, w których występował obraz cerkwi-axis, 
dokonywane były w czasie śmierci. Bliscy, żegnający zmarłego w rytual
nych pieśniach przywoływali taki sam obraz świata, jaki pojawiał się w mi
tach początku. Obrzędy odbywające się po śmierci oparte były na wierze
niach o wędrówce człowieka przez świat chaosu (las, pustkowie, wodę), 
która kończyła się wraz z dojściem do axis mundi, obrazowanego często 
przez cerkiew lub monastyr40. Przestrzeganie takich praktyk wynikało z lu
dowego przekonania, iż śmierć jest jednocześnie momentem narodzin w in
nym świecie. Ów symboliczny czas początku przywoływany był (i nadal 
jest) na Bukowinie za pomocą symboli w cerkwi, gdzie na wysokości iko
ny Chrystusa Pantokratora w kopule nawy stawiano drzewo śmierci, a przed 
nim trumnę z ciałem zmarłego. Podczas wędrówki na cmentarz orszak po
grzebowy rozciągnięty był pomiędzy dwoma drzewami -  symbolem po
czątku -  życia (pom vieţii) oraz końca -  śmierci (pom morţii). Drzewo śmier
ci, ozdobione jabłkami i słodyczami, stawiano na grobie zmarłego, aby

39 Stąd też tak silne traktowanie w rumuńskiej kulturze ludowej soboty jako dnia śmier
ci, dnia zmarłych, w którym nic nie może się udać. Odwrotnie -  niedziela to czas radości, 
światła i dobrego początku.

40 Źródła etnograficzne, dotyczące wierzeń związanych ze śmiercią człowieka -  zob. 
np. Marian (1995).
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wyznaczało stały punkt wjego pośmiertnej wędrówce przez przestrzenie 
chaosu. Przedmioty wieszane na drzewie oraz pożywienie rzucane na gro
by podczas uroczystości stanowiły rodzaj symbolicznych darów, które miały 
,,żywić duszę” zmarłego, kroczącą w przestworzach, oraz wykupić ją  od 
wszelkich niebezpieczeństw. Owo dzielenie się rytualnym pożywieniem 
miało także nakarmić dusze, które znajdują się na tamtym świecie, ale -  
w świadomości ludowej -  nadal łakną i odczuwają pragnienie. Część żyw
ności ofiarowywano żebrakom -  ludziom żyjącym na granicach światów -  
jako jałmużnę, aby modlitwą wsparli duszę wędrującą na tamten świat.

4. WZORZEC KOSMOGONICZNY A GENEZA 
MALOWANYCH CERKWI BUKOWIŃSKICH 
(NA MATERIALE Z BADAŃ TERENOWYCH)

Ludowe teksty dotyczące cerkwi-imaginis mundi, przywoływane w gra
nicznych dla świata lub życia człowieka momentach, uległy już częściowo 
zapomnieniu41, jednak sama świątynia, związane z nią wierzenia i obrzędy 
ukazują, iż przestrzeń ta stanowi dla świadomości typu ludowego ciągle 
jeszcze symboliczny środek świata. Pamięć o stworzeniu świata za pomo
cą wyznaczenia w przestrzeni cerkwi-axis mundi zachowała się przede 
wszystkim w opowieściach o genezie cerkwi mołdawskich. Dawne moty
wy: cerkwi-okrętu pływającego w chaosie wód oraz cerkwi-drzewa uległy 
także wzbogaceniu, rozszerzeniu lub zamianie na nowe, chrześcijańskie 
znaki. We wszystkich jednak opowieściach o genezie cerkwi można wy
różnić obraz stwarzania świata, który utrwalił się, pomimo zmiennych tre
ści, jako mechanizm mitycznego myślenia. Jądro opowieści o malowa
nych świątyniach jest powtarzalne, zmieniają się jedynie epizody, szczegó
ły, motywy i wątki ludowych narracji. Uderzające jest, iż stosując kategorię 
czasu linearnego trudno jest w dawnych i współczesnych wierzeniach do
kładnie wyznaczyć moment powstania poszczególnych świątyń. Na jego 
określenie używa się najczęściej terminu: dawno temu. Te utarte formuły

41 Teksty te są natomiast w Rumunii coraz częściej wydawane. Po okresie zakazu dru
kowania wielu cennych prac etnograficznych, dotyczących wierzeń religijnych, Rumuni 
coraz częściej wracają do klasyki i wznawiają druk klasycznych dzieł z XIX i XX wieku. 
Współczesne interpretacje etnologiczne opierają się zazwyczaj na tych pracach z powodu 
braku źródeł współczesnych.



Cerkiew jako obraz świata. W kręgu symboliki świętego miejsca... 137

można traktować jako granicę między dwiema rzeczywistościami -  histo
ryczną, której znak -  świątynia -  istnieje tu i teraz, oraz mityczną, w któ
rej człowiek porządkuje elementy codziennego otoczenia. W tym mitycz
nym określeniu „wyobrażonej przeszłości” i czasu, z którego pochodzą moł
dawskie zabytki, odkrywamy pewien porządek -  rzeczywiste wydarzenia 
historyczne mieszają się z mitami kosmogonicznymi, wątkami i motywa
mi biblijnymi, apokryficznymi oraz legendami tego obszaru Europy, zacie
rając linearny wymiar czasu, tak silnie związany z kategoriami współcze
snego człowieka. W połączeniu informacji pochodzących z rozmaitych 
źródeł istnieje jednak pewna logika -  moment powstania cerkwi i mona
styrów ukazuje wciąż jeszcze żywe ślady mitycznego myślenia, rozpo
znawalne w mechanizmie odnoszenia się do czasu początku i budowy 
świątyni w przestrzeni chaosu. Człowiek, żyjąc w czasie historycznym, 
porządkuje otaczającą rzeczywistość za pomocą niektórych opozycji 
i wzorców, charakterystycznych dla mitycznego myślenia. Im mniej pa
mięta faktów historycznych, tym więcej miejsca zajmuje owa mityczna 
struktura wypowiedzi i tym częściej odwołuje się do mitycznych mecha
nizmów interpretacji świata. Jak zauważył R. Sulima, w takim nadmiarze 
informacji reguły mitu i mitologizacji potrafią połączyć sprzeczności 
w spójne i sensowne całości (1989: 27). Chrześcijaństwo próbowało roz
szerzyć archaiczne treści i nierzadko nadbudowało nad nimi nowe, religij
ne znaczenia. Nie zawsze jednak opierało się w upowszechnianiu wiedzy 
na historycznych źródłach, dotyczących powstania cerkwi, lecz wykorzy
stywało inne teksty, posługując się utrwalonymi w nich mechanizmami my
ślenia. Uważna analiza wierzeń ukazuje, iż we współczesnej kulturze 
potocznej w Rumunii wyobrażenia o genezie cerkwi bukowińskich wią
żą się zazwyczaj z uruchomieniem niektórych kosmogonicznych mecha
nizmów interpretacji rzeczywistości. Jak zauważył Eliade, człowiek ży
jący w czasie historycznym próbuje także i współcześnie „przenikać” do 
paradygmatycznego ongiś wzorca archetypów i, poprzez przywołanie 
pewnych symboli i znaków, utrwala niektóre kategorie myślenia mitycz
nego (1998ab: passim).

4.1. OBRAZY CHAOSU

W wielu współczesnych tekstach folkloru rumuńskiego przekazy doty
czące czasu powstania cerkwi na Bukowinie porządkuje się przez odwoła
nie się do tradycji znaków acheiropoietas, które w chaosie jednorodnej prze
strzeni czynią wyłom, doprowadzając do wybudowania świątyni. W legen
dach etiologicznych mołdawskich świątyń, których schemat opiera się na
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opozycji chaos-świat, pojawia się często motyw innej niż codzienna i oswo
jona przestrzeń. Miejsce, w którym wybudowany został w przeszłości 
-  dawno temu -  monastyr, ludowe narracje umieszczają w obszarze istnie
jącym gdzieś poza granicami naszego świata, dziwnym, mrocznym, nie
zrozumiałym, budzącym lęk i przerażenie. W potocznych opowieściach 
mieszkańców Bukowiny miejsca te uchodzą za peryferyjne, odmienne niż 
tereny dzisiejszej wioski czy miasta. Odmienność nasuwa analogię z obra
zem pierwotnego chaosu, bezładu czy z brakiem uporządkowania.

4.1.1. LAS. CERKIEW-DRZEWO

W dawnych i współczesnych opowieściach ludowych częstym moty
wem, pojawiającym się w genezie cerkwi mołdawskich, jest przestrzeń pier
wotnego lasu. Wiele cerkwi zakładanych jest przez mnichów, pustelników 
lub świętych, którzy odchodzą w dziką przestrzeń lasu, aby z dala od oswo
jonego świata ijego pokus służyć Bogu modlitwą i medytacją. Motyw pier
wotnego lasu, w którym ,,naszą cerkiew” zakładają pustelnicy, przytacza
ny jest w genezie malowanej cerkwi w Humor, fundacji kanclerza Teodora 
Bubuioga, pochodzącej z XVI wieku42:

Pierwsza cerkiew w naszej wiosce założona była dawno temu przez mnichów. 
Mnisi byli pustelnikami, my tak mówimy, to mnisi, którzy odeszli z monastyru. 
Tu wszędzie były lasy. Szli tutaj przez las. Wycinali las i gdy przyszli tu, zoba
czyli, że dobrze byłoby postawić tu cerkiew43.

Motyw gęstego lasu pojawia się także wjednej z opowieści o genezie 
cerkwi w Arbore, fundacji Luca Arbore (początek XVI w.). Powstanie cer
kwi oraz lata panowania mołdawskiego logofeta umieszczone zostają w cza
sie dawno temu, który porządkuje się dodatkowo przez motyw rozgrywają
cej się na tych terenach jakiejś wojny:

Cerkiew powstała dawno temu, tu kiedyś było pustkowie. Był też las, wszędzie 
były lasy. Podczas wojny przechodził tędy Luca Arbore. Spodobało mu się tu
taj, bo była tu woda i pomyślał, żeby zbudować tu dom. I zbudował swój dom, 
a obok cerkiew44.

42 Pierwsza cerkiew w Humor wybudowana została w początkach XV wieku przez 
dwornika Oană lub Goană. W następnych latach monastyr ten z niewiadomych przyczyn 
uległ zniszczeniu. Ok. 1530 roku wielki kanclerz mołdawski Teodor Bubuiog wraz z żoną 
Anastasią ufundowali na tym miejscu nową cerkiew, która w roku 1535 uzyskała polichro
mię zewnętrzną.

43 BT, Humor, K, NN, lat 48, ukończone 7 klas szkoły podstawowej, Rumunka, prawo
sławna.

44 BT, Arbore, M, NN, lat 88, Rumun, prawosławny, skarbnik gminny.
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W ludowych narracjach motyw gęstych, nieprzebytych lasów staje się 
symbolicznym znakiem czasu początku ijednorodności pierwotnej prze
strzeni kosmogonicznej. W kulturze rumuńskiej popularne były wierzenia, 
w których las utożsamiony był zazwyczaj z przestrzenią tremendum -  sie
dliskiem demonów i nieczystych sił, należących do świata chaosu: Muma- 
-Pădurii, Tatăl-Pădurii, Vidma-Pădurii, Omul sălbatic (Vulcănescu 1985: 
490-494; Evseev 1998: 288-289; 350-351; Pamfile 1997: 185-206). Las, 
jako przestrzeń graniczna, ziemia dzika, nieuprawna, nieuporządkowana, 
posiadał także właściwości mediacyjne. Motyw gęstych, nieprzebytych la
sów występował często w rumuńskich wierzeniach eschatologicznych, 
w których pełnił funkcję materii przejścia (jakipoczątek-taki koniec), znaj
dującej się pomiędzy światami. Aby dojść do raju, dusza zmarłego musiała 
przebyć numiotyczną, przerażającą przestrzeń lasu (Buhociu 1976: pas
sim; Evseev 1998: 350). W samotności i zagubieniu wędrującej po chaosie 
lasu duszy towarzyszyły niekiedy dzikie zwierzęta-przewodnicy (Buhociu 
1976: passim). Wiele współczesnych opowieści o zakładaniu cerkwi obu
dowano nowymi, chrześcijańskimi znakami acheiropoietas. Miejsce pier
wotnych demonów lasu przejęły święte postacie, które dokonały uporząd
kowania przestrzeni przez budowę skitu czy cerkwi. W jednorodnej ciem
ności lasu postacie te, a niekiedy także święte przedmioty (ikony, świece) 
pojawiały się w świetle, które określane było jako cudowne, jaśniejące, 
pełne blasku. Takie motywy odnajdujemy wjednej z ludowych opowieści 
o powstaniu cerkwi w Gorovei, która wybudowana została w lesie, w miej
scu, w którym mieszkańcom wioski ukazała się w świetle Matka Boża, do
konując uzdrowienia w wodzie:

Powiadają, że z tej wsi obok poszły na grzyby do lasu trzy dziewczyny. Dwie 
były zdrowe i wyrwały się do przodu, ajedna, która była kulawa, została da
leko za nimi. W pewnym momencie trzeba było przekroczyć strumień. Kiedy 
do niego weszła, zatrzymała się w miejscu, ponieważ zobaczyła, że wodą pły
nie chata z zapalonymi świecami wewnątrz, a bardzo piękna kobieta stoi na 
progu i zatrzymuje się przed nią. „Dziecko, dziecko, dlaczego jesteś chora?” 
-  zapytała kobieta. Dziewczyna odpowiedziała, że jest kulawa na jedną nogę. 
„Wracaj do wsi, do nauczyciela i do księdza i powiedz im, żeby przyszli tu, 
gdzie stoję, szybko”. Dziewczyna, po tym jak wyszła z wody, nie była już 
kulawa i biegła wciąż aż do wsi. Powiedziała księdzu i nauczycielom o tym, 
co się stało; a oni usłyszawszy to, pobiegli na miejsce i zrozumiawszy, że tą 
wspaniałą kobietą była Matka Boża, upadli na ziemię, przed nią. „Zawołałam 
was”, powiedziała Matka Boża, „żeby wam powiedzieć, abyście w miejscu 
tym wybudowali monastyr, ponieważ rzeka ta, którą pobłogosławiłam, bę
dzie odtąd ludzi uzdrawiać!” Monastyr wybudowano i rzeka pomagała przez 
wiele lat ludziom w różnych chorobach, ale teraz ludzie już ją skalali (Niculiţă- 
-Voronca 1998b: 292-293).
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Budowa cerkwi dokonuje rozdarcia, a zarazem uporządkowania prze
strzeni lasu. Świątynia przynależy odtąd do dwóch światów -  dawnego, 
w którym dokonała się kosmogonia, i teraźniejszego, historycznego. Światy 
te łączą się wmiejscu, wktórym wybudowana jest cerkiew. W tej prze
strzeni, mimo upływu czasu historycznego, trwa także nieprzerwanie, jak 
w axis mundi, czas początku. I. Evseev twierdził, iż w wielu językach wska
zywano na bliski związek (zbieżność) nazwy las z określeniami czas i świą
tynia, reprezentującymi przedwieczną naturę chaosu, z której wyłania się 
ład (Evseev 1998, s. 350)45. Jeszcze wyraźniej ów kosmogoniczny mit po
czątku ujawnia się w opowieściach, w których budowa cerkwi wiąże się 
z motywem samotnych drzew. Romulus Vulcănescu w swej monumental
nej pracy o mitologii rumuńskiej opisał zwyczaj zaślubin, dokonywanych 
przed jodłowym drzewem przez młodych pasterzy przebywających na gór
skich stinach (1985: 487). Jodła, pełniąca w trakcie tego zwyczaju rolę 
cerkwi, oraz stary baca, świadek zaślubin zastępujący duchownego prawo
sławnego, doskonale ilustrują synkretyzm treści chrześcijańskich i mitolo
gicznych, w których pojawiał się motyw drzewa-axis mundi, łączącego sfery 
świata. Pod wpływem chrześcijaństwa motyw ten ulegał przekształceniu 
w drzewną cerkiew (biserica de lemn), ale symbolika pozostała ta sama46. 
Na bazie tego motywu narodził się inny fenomen rumuński -  cerkwi zjed- 
negopnia, czyli świątyń, które budowane były w całości ze ściętego, poje
dynczego drzewa (Vulcănescu 1985: 487; Marian 1895: 119ns). W wielu 
współczesnych opowieściach dotyczących genezy powstania cerkwi w miej
scu drzewa pojawiają się dodatkowo kolejne chrześcijańskie znaki, które 
rozszerzają znaczenia archaicznych treści. Znaki te (m.in. ikony, krzyże, 
zwierzęta), poprzez nadanie im statusu acheiropoietas -  nie ręką ludzką 
uczynionych, posiadają właściwości mediacyjne i potrafią łączyć wiernych 
ze światem boskim. W niektórych legendach etiologicznych dotyczących 
cerkwi mołdawskich w przestrzeni pierwotnego lasu objawiają się także 
postaci, które posiadają właściwości mediacyjne. Paweł z Aleppo, opisu
jąc powstanie Monastyru w Środku Drzewa w Vâlcea, posłużył się moty
wem cudownej ikony wiszącej na drzewie, z której rozlegał się nie ludzki 
głos usłyszany przez pustelnika:

Pustelnik odnalazł tę świętą ikonę zawieszoną na pniu dębu, z której usłyszał 
głos: „Wolą moją jest abyś zbudował dla mnie, w tym miejscu, z tego dębu 
monastyr” (Bălan 1999: 142).

45 Niestety, w pracy tej Evseev nie podaje przykładów, o jakie języki chodzi.
46 Filip twierdzi, iż wierzenia, w których pojawia się motyw cerkwi założonych w miejscu 

rosnącego tu uprzednio starego, wysokiego i sięgającego do niebios drzewa, są nadal po
wszechne wśród Rumunów (Filip 1999: 124-130).
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W wielu opowieściach, posługujących się tymi schematami, pojawia 
się postać Matki Bożej, która żyje lub objawia się w przestrzeni pierwot
nego lasu. Taki motyw odnajdujemy nie tylko w genezie cerkwi mołdaw
skich, ale i kościołów katolickich na Bukowinie. A. Sigiminowicz-Stau- 
fe zanotował go w odniesieniu do cerkwi w Căcica (Staufe 1904: 100). 
W niektórych ludowych narracjach czas budowy cerkwi zostaje często 
pozornie uhistoryczniony. Mimo iż wprowadza się rzeczywiste postaci 
historyczne, to w tle opowieści istnieją nadal utrwalone w zbiorowej pa
mięci mechanizmy interpretacji rzeczywistości, znane z mitów kosmo
gonicznych47. W jednej z wersji dotyczącej cerkwi w Putna pojawia się 
postać mołdawskiego hospodara Stefana Wielkiego, który ongiś -  uciekając 
przed Turkami spod Suczawy -  doznał objawienia w miejscu rosnącego drze
wa (Marian 1895: 127-131). Rzeczywiste postacie i wydarzenia historyczne 
ulegają jednak schematom mitycznym -  w miejscu rosnącego drzewa po
wstaje cerkiew-axis mundi. W jednej z bukowińskich opowieści wątki 
historyczne łączą się tak silnie z tradycją miejsca, iż trudno jest już zwią
zać konkretne zabytki z aktami fundacyjnymi postaci historycznych. 
Wywodzące się z kroniki Neculce powiedzenie, iż Stefan Wielki ufundo
wał tyle cerkwi i monastyrów w Mołdawii, ile stoczył walk z wrogami oj
czyzny, połączone z legendą o pustelniku Danielu, który udzielał hospoda
rowi rad i nakłaniał go do budowy cerkwi w Voroneţ (Neculce 1955: 105), 
w ludowej świadomości rozszerza się na genezę innych cerkwi mołdaw
skich i umieszczone zostaje w schematach kosmogonicznych. Jednocze
śnie motyw budowy cerkwi-drzewa obudowany zostaje chrześcijańskimi 
treściami:

(...) pewnego razu cesarz Stefan został pobity i uciekał. Przybywszy do lasu, 
ujrzał nagle światło u pustelnika. Pustelnik ten miał dom w skale i łóżko. Ste
fan wysłał żołnierza, żeby zawołał pustelnika. Pustelnik odpowiedział żołnie
rzowi, że ta sama odległość dzieli go od cesarza, jak cesarza od niego; niech 
przyjdzie cesarz, jeśli chce. -  Ów przybył. ,,Co cię spotkało Stefanie?”, zapytał 
pustelnik (gdyż był jasnowidzem). ,,Jest źle, uciekam przed wrogiem”. ,,I on 
będzie uciekał”, odpowiedział mu pustelnik. ,,Podaj mi twój łuk i strzały”. Pu
stelnik wziął je iwystrzelił. ,,Czy widzisz to światło?” -  zapytał go. ,,Jutro 
pójdziesz tam, gdzie ci wskazałem, znajdziesz strzałę wbitą wjawor i w tym 
miejscu wybudujesz monastyr, a tam, gdzie jest jawor, wybudujesz ołtarz”. Na

47 Taka geneza pojawia się wjednej z wersji legend, dotyczącej cerkwi w Putnej. Moł
dawski hospodar, uciekając przez Turkami spod Suczawy, doznał objawienia pod rosną
cym wlesie drzewem (Marian 1895: 127-131). Podobny schemat pozornego odwoływania 
się do historii występuje w genezie cerkwi w Slatinie: Aleksander Lăpuşneanu funduje 
cerkiew w miejscu jaworu, pod którym miejscowy pustelnik doznał cudownego objawie
nia Matki Bożej, nakazującej mu wybudowanie monastyru (Niculiţa-Voronca 1998b: 110).
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stępnego dnia Stefan poszedł szukać tego miejsca, ścinając drzewa, nie mógł 
rozpoznać, który to jest jawor i zbudował ołtarz z innego. Zaciął się w palec 
i poszedł do pustelnika, mówiąc: „Zobacz jak się zaciąłem, ojcze!” „Ponieważ 
nie wybudowałeś ołtarza tam, gdzie ci powiedziałem”. ,,Tak, tam”. ,,Nie, to nie 
jest ten jawor, chodź i zobacz -  to jest ten”. I mnich przyłożył ucho do drzewa 
i śpiewali w nim aniołowie. „Przyłóż ucho swoje do mojej nogi, obok jaworu!” 
Wtedy usłyszał i Stefan. „Widzisz, powiedział pustelnik, że nie jesteś miły Bogu? 
Idź i wybuduj inny monastyr!” Stefan zniszczył ten i wybudował inny tam, gdzie 
rósł jawor. I wybudował jeszcze siedem innych monastyrów w lesie; po czym 
poszedł do pustelnika. ,,Ejże, co jeszcze zrobiłeś?” „Wybudowałem siedem mo
nastyrów”... (Niculiţă-Voronca 1998b: 110).

Ludowa historia dotycząca genezy cerkwi mołdawskich czerpie z roz
maitych źródeł. Teksty pisane dotyczące historii monastyrów są rozpo
wszechniane wśród ludu, gdzie włączone zostają w mechanizmy mityza- 
cji. Swoiste połączenie mitu i historii oraz źródeł pisanych i mówionych 
rodzi logiczną, ludową historiografię, która jednak nie przynależy już ani 
wyłącznie do mitu, ani do historii. R. Sulima twierdził, iż ludowe wydarze
nia historyczne traktowane są w perspektywie mitycznej -  wzorcowej hi
storii początku (Sulima 1989: 15sn). W ludowych opowieściach nie są jed
nak przywoływane treści mitu, ale jego logika, która posługuje się specy
ficznymi mechanizmami wyjaśnień.

4.1.2. ŻYWIOŁY. OBJAWIENIA

W wielu opowieściach o genezie cerkwi mołdawskich dochodzi do za
gęszczenia znaków, związanych z kosmogonicznymi obrazami chaosu. 
W świadomości typu ludowego wydarzenia, które doprowadziły do budo
wy cerkwi, rozgrywające się poza oswojoną przestrzenią -  z dala od wsi 
lub przy jej granicach, łączą się często zmotywami objawień się w tym  
miejscu żywiołów. Wiele cerkwi powstało w miejscu, w którym w niezwy
kły sposób objawił się w przeszłości żywioł wody. Motyw ten odnajduje
my wjednej z bukowińskich legend, odnoszących się do genezy malowa
nej z zewnątrz cerkwi św. Jerzego w monastyrze św. Jana Nowego w Su- 
czawie (XVII w.):

Oszalały koń wciąż biegł przez dalekie ziemie, aż przybył na Bukowinę, do 
miejscowości, która dzisiaj nazywa się Crisceatec, tam też rozwiązał się sznur, 
a ciało świętego Jana, bez ducha, pozostało tam, pod skałą. Nieco dalej upadł 
również martwy koń. Ciało świętego leżało tu długo, niezauważone przez ni
kogo, aż do momentu, gdy przypadkiem zostało znalezione. Kiedy zostało wy
ciągnięte spod ziemi, która go przykryła, nagle wytrysnęła stąd woda czysta, 
klarowna i dobra, która potem przemieniła się w strumień, płynący i dzisiaj.
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Ludzie zobaczyli wówczas, że jest to ciało człowieka świętego. Idąc dalej, od
kryli także szczątki padłego konia. Na tym miejscu został wzniesiony potem 
monastyr48 (Pamfile 1997: 62-63).

Pamięć i rytuał, dotyczące tego zdarzenia, trwają nadal w świadomości 
typu ludowego. Cudowna moc wody z wytryskającego obok cerkwi źró
dła, według wierzeń, potrafi dokonać przemiany czasów i uleczyć z wielu 
chorób. Pielgrzymi modlą się przed relikwiami św. Jana, umieszczonymi 
w cerkwi, a następnie udają się do źródła, gdzie piją wodę, obmywają się 
nią lub też zabierająją do domów, wierząc w jej moc uzdrowicielską. W in
nej wersji genezy tej cerkwi wydarzenia historyczne ulegają włączeniu 
w strukturę opowieści kosmogonicznych. Według źródeł historycznych, 
cerkiew św. Jerzego została wybudowana w latach 1514-1522 przez moł
dawskich hospodarów Bogdana III Ślepego (1505-1517) oraz Ş tefan^  
(1517-1527) jako świątynia metropolitalna. Relikwie św. Jana Nowego, 
sprowadzone najprawdopodobniej w 1402 roku do Mołdawii, złożone zo
stały początkowo w cerkwi zwanej Mirăuţi, a w 1589 roku przeniesione do 
nowej katedry metropolitalnej. W 1686 roku Jan III Sobieski zabrał szczątki 
świętego do Stryja (tzw. skarb Dosofteia), a następnie w 1690 roku do Żół
kwi, skąd powróciły do Suczawy w 1783 roku (Demciuc 1990: 5-40). Lu
dowa historiografia pomija obecnie wiele z tych historycznych faktów, 
tworząc własną legendę postaci i monastyrów, w których złożone były re
likwie męczennika. Święty, w tradycji ludowej żyjący między światami, 
wychodził nocą z cerkwi w Mirăuţi i wędrował w pustkowie, wyznaczając 
przestrzeń pod budowę „nowego świata”:

(...) i zanieśli go do Cetatea Alba, ale go stamtąd zabrali i był i w Polsce, 90 lat, 
i kiedy go zabrali, to z wielką pompą i on sam sobie wybrał miejsce, tam, gdzie 
teraz jest. Wcześniej mu wybudowali małą cerkiewkę i były tam chwasty, zio
ła, kwiaty, co nie pachniały, i oni wieczorem go tam zostawiali, a w dzień znaj
dowali go gdzie indziej i zrobili cerkiew św. Jerzego, i zostawili go tam, i wy
malowali całą jego mękę w Suczawie49.

Szczególnie popularne w wierzeniach rumuńskich są opowieści, w któ
rych geneza cerkwi wiąże się z przywołaniem żywiołu powietrza, w któ
rym dochodzi do objawień przedmiotów acheiropoietas. W takich narra
cjach widać niekiedy wyraźnie, że treści chrześcijańskie usiłują zawładnąć 
archaicznymi -  żywioł pozostaje ujarzmiony, w tle, a akcent w opowieści 
pada na chrześcijańską postać świętego lub przedmiot acheiropoietas. Sche
mat takich opowieści zakłada, że w odległym od codziennego otoczeniu

48 Legenda ta została także opublikowana w pracy Niculiţă-Voronca (1998: 294).
49 BT, Arbore, K, NN, lat 67, całe życie pracująca w polu.
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pojawia się święty obraz lub relikwia, które zaczynają okazywać niezwy
kłe właściwości -  schodzą z ołtarza, wędrują w powietrzu, odnajdują się 
poza przestrzenią cerkwi, znalezione -  uporczywie wracają na jakieś miej
sce. Codzienny czas i przestrzeń zostają naruszone i rozdarte przez obja
wienie. Miejsce to musi zostać uświęcone lub -  gdy istnieje już stara cer
kiew -  opuszczone. Otoczona kultem cudowna ikona Matki Bożej z mona
styru Rarău, ufundowanego w XVI wieku przez Piotra Raresza, objawiła 
swą moc ongiś wędrówką w powietrzu (w przestworzach), wyznaczając 
miejsce budowy nowego monastyru:

W 1798 roku wydarzył się wielki cud: Ikona Matki Bożej, cudami słynąca, 
zniknęła sprzed ołtarza, a pustelnicy znaleźli ją u wyjścia z cerkwi. Kiedy pu
stelnicy modlili się, Matka Boża przemówiła do nich ze świętej ikony i po
wiedziała im, aby przenieśli skit na drugą stronę szczytu Rarău, na terytorium 
Rumunii, ponieważ Austriacy z Okręgu Bucow chcą zniszczyć skit. Starzec, przeor 
Sisoe czuwał całą noc wraz z całym zgromadzeniem, potem załadował ikono
stas z monastyru, naczynia liturgiczne, święte księgi i nieco dóbr na 30 koni 
i wyruszył, aby przejść Górę Rarău. Wówczas, o cudzie Twój Matko Boża, 
święta ikona szła na przodzie i wskazywała im drogę przez las. W taki to spo
sób, niezauważeni przez strażników granicznych, pustelnicy przekroczyli gra
nicę imperium nie będąc zauważonymi przez pograniczników. Starzec, przeor 
Sisoe, przełożony skitu, szedł na przedzie pochodu i modlił się ze łzami do świę
tej ikony, żeby Matka Boża wskazała im miejsce, gdzie zbudować nowy kościół. 
Ikona szła i zatrzymała się na polanie, gdzie została oświetlona światłem Du
cha Świętego, amiejsce napełniło się cudownością. W tym miejscu pustelnicy 
wybudowali ołtarz świętego monastyru. Potem czuwali i odprawili nabożeń
stwo dziękczynne Bogu i Jego Przeczystej Matce (Cleopa b.r.w.: 42-43).

We współczesnych wierzeniach bukowińskich ciągi archaicznych zna
ków, odnoszących się do cerkwi-axis mundi, rozbudowują się i symbolicz
nie nakładają na pierwotny obraz środka świata, wyznaczony w mitach 
początku. W niektórych opowieściach lokalizację świątyni wyznacza ogień 
-  cerkiew budowana jest wówczas zarówno w miejscu nienaturalnego ob
jawienia się tego żywiołu, jak i tam, gdzie ogień nie zdołał spalić święte
go przedmiotu50. Odnalezienie takiego przedmiotu na szczątkach świata, 
który uległ pożodze, rozumiane jest jako ponowne wtargnięcie sacrum 
w przestrzeń chaosu. Dominująca nad ogniem ikona, przepełniona nie
zwykłą mocą sacrum, wyznacza budowę nowej świątyni w środku na
szego świata. W takich narracjach widać jednak wyraźnie, iż ludowe zna
czenia, związane z żywiołem ognia, wyrażają się wjęzyku sacrum -  zjed-

50 Popularne są w Mołdawii wierzenia o cerkwiach budowanych w miejscu ikon, które 
przetrwały pożar dawnej świątyni (m.in. zawinięte w kożuch). Taki motyw pojawia się 
także w genezie cerkwi w Adam k. Galaţi (Bălan 1999: 140).
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nej strony budzi on uczucia tremendum; z drugiej -  fascinans. Chrześci
jaństwo próbowało walczyć z archaicznym kultem ognia i podporządko
wało ten żywioł objawieniom Boga. Już w tradycji starotestamentowej 
pojawia się przekonanie, iż Bóg posługuje się ogniem, aby ukazać ludziom 
swoją postać i moc51. Takie znaczenia mają swoje odpowiedniki w rumuń
skich wierzeniach, w których ogień oraz jego przejawy -  grom, pioruny 
i burza -  rozumiane były jako epifanie mocy, a nierzadko i samego Boga52:

Bóg Święty, kiedy nadchodzi -  spowity jest z każdej strony w ogień, tak aby 
nikt go nie widział -  i może tak być, że gdy widzisz ogień wędrujący po niebie, 
to jest to Bóg53 (Niculiţă-Voronca 1998b: 516).

W zanotowanych na terenie Bukowiny wierzeniach klątwa, rzucona na 
ogień, równoznaczna była z przeklęciem samego Boga i powodowała jego 
gniew:

Ogień jest święty, jest samym Bogiem. Ognia nie przeklinaj, bo tak przeklinasz 
Boga (Niculiţă-Voronca 1998b: 516).

Znany jest również motyw ognia jako kary, którą Bóg zsyła na grzesz
ników. Ogień jako tremendum pojawia się także w wierzeniach eschatolo
gicznych jako żywioł, który w momencie wypełnienia się czasów spali nasz 
świat (Niculiţă-Voronca 1998ab:passim). Jeszcze współcześnie etnolog ma 
do czynienia z przykładem dualnego wartościowania tego żywiołu w ge
nezie wybudowanej kilka lat temu cerkwi w miejscowości Păltinoasa na 
Bukowinie. Wizerunek krzyża, wypalony przez piorun w trawie, uznany 
został za znak Boga. Oto w jaki sposób odczytuje współcześnie ten znak 
jeden z mieszkańców Bukowiny, ujawniając jednocześnie fascinans i tre- 
mendum, jakiego doznała cała społeczność okolicy:

Ludzie mówią, że tam były takie pustkowia i dzieci tam właśnie krowy pasły. 
Nagle uderzył piorun i ukazał się znak krzyża na drzewie. Nie było burzy, tylko 
o tak właśnie uderzył. Już dawno ludzie chcieli tam kościół wybudować, ale 
władze, takie tam urzędy, nie chciały się zgodzić. Nie dawały pozwolenia. No 
a po tym to już musiały się zgodzić. No i tam będzie ze trzy, cztery lata temu, 
wybudowali cerkiew54.

Znakomitą ilustracją wierzeń, jakie związane są z budową tej cerkwi 
w potocznej kulturze, jest ustawiony na rozdrożach dróg, w pobliskiej wio

51 Jahwe objawia swą moc w burzy, grom jest jego głosem, a błyskawica nazywana jest 
ogniem, strzałami (Psalm 18: 15).

52 Na ten temat zob. także Eliade (1993: 92-94).
53 Widok ognia uznawany był także za obraz samego Chrystusa: Ogień jest Chrystu

sem Panem (Focul e Domnul Hristos) (Niculiţă-Voronca 1998b: 516).
54 BT, Nowy Sołoniec, M, NN, lat 28, kierowca.
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sce Cacică, drogowskaz, na którym widnieje znaczący napis: Znak z nie
ba (Semnul ceresc)55.

Pamięć o żywiole ognia, wyznaczającym jednocześnie środek świata 
i przestrzeń świątyni, zachowała się także w genezie malowanej cerkwi 
w Vatra Moldoviţei. Cerkiew ta została wybudowana w centrum wioski, 
które określane jest mianem ogniska (ognia) (vatră):

Wcześniej w tym miejscu [tj. w miejscu monastyru -  przyp. E.K.] był środek 
osady, to miejsce nazywa się Ognisko (Ogień) Moldowicy (Vatra Moldoviţei)56.

Van der Leeuw twierdził, iż etymologia słowa ognisko (ogień) odsyła 
do prastarego symbolu płonącego ogniska, czyli do najważniejszej części, 
ośrodka mocy, domu (1997: 55), będącego kolejnym obrazem środka świa
ta. W tradycji rumuńskiej miejsce, w którym palono taki ogień, utożsamio
ne było zawsze ze środkiem świata (Oişteanu 1998: 156-157). Znaczenie 
ognia -  symbolu świata i czasu -  ujawniało się w obrzędach dorocznych, 
a zwłaszcza w okresie zimowego przesilenia dnia z nocą. W niektórych re
jonach Bukowiny symboliczne gaszenie płonącego w domu na co dzień 
ognia, zwanego żywym (focul viu), dokonywało się wraz z odejściem Sta
rego Roku -  końca czasu, a więc i świata. Ogień, zwany niekiedy także 
młodym (focul tînăr) lub nowym (focul cel nou), zapalano ponownie w No
wy Rok, symbolizując w ten sposób akt stworzenia (Evseev 1998: 146). 
Palenisko -  vatra casei -  uznawane było za święte i odgrywało najważniej
szą rolę w obrzędach narodzin, ślubów i śmierci (Berdan 1999: 233-244). 
W niektórych opowieściach podkreślano także pierwotny związek ognia 
i świątyni, wyznaczających wspólnie święty obszar. W XIX-wiecznych mi
tach kosmogonicznych, zanotowanych na Bukowinie, Bóg otoczył ciasnym 
kręgiem ognia cerkiew, aby dokonać jej konsekracji:

Ogień, na świecie, pierwszy stworzył Bóg, żeby poświęcić cerkiew. Przy
niósł leśnych drew i ułożył je wokół cerkwi i zapalił je. Wtedy przyszedł dia
beł z gałęzią czarnego bzu i ukradł Bogu ogień. Dlatego bzu nie daje się do 
ognia, jest drzewem diabła, przy pomocy którego ukradł on ogień (Niculiţă- 
Voronca 1998b: 515).

Otoczenie cerkwi ciasnym kręgiem ognia jest symbolicznym zakreśle
niem granic stworzonego świata. Chrześcijańskim odpowiednikiem tego wy
darzenia, podkreślającym symbol cerkwi jako imaginis mundi, jest prakty
kowany wciąż w prawosławiu rytuał opasywania cerkwi. Obrzęd ten odby
wa się w szczególnych momentach roku, które uchodzą w ludowych 
wierzeniach za czas przełomu. Znane są praktyki tzw. wiosennego opasywa

55 Możliwe także są tłumaczenia: Niebiański znak, Znak Niebios.
56 BT, Vatra Moldoviţei.
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nia cerkwi, mające odnowić zużyty czas (świat). Na Bukowinie opasywanie 
cerkwi dokonywane jest także współcześnie podczas długotrwałej suszy. 
Fragment kosmogonicznego mitu, przywoływany przez rytuał, uległ pod 
wpływem chrześcijaństwa wielu modyfikacjom, jednakże uważna analiza 
pozwala dostrzec w nim analogię do archaicznej kreacji świata i odnowienia 
czasu. Nabożeństwo sprowadzenia deszczu rozpoczyna się od trzykrotnego 
obchodzenia cerkwi (opasywania) ze świętą ikoną lub relikwiami. We wsi 
Suceviţa procesja pod przewodnictwem biskupa (lub kapłana) udaje się do 
czterech krańców wioski, przedstawiających granice „naszego świata”, a po
tem na pobliską górę, w miejsce, w którym ongiś, w czasie kosmogonicznej 
pustki, doszło do objawień i założenia świata57. Rosyjski semiotyk Jegorow 
twierdził, iż w tego typu praktykach mamy do czynienia z rozszerzaniem 
znaczeń archaicznych przez prawosławie. Jednak nowe, chrześcijańskie tre
ści nie burzyły porządku starej kultury, ale utrwalały jej znaczenia (Stare ist
nieje odtąd niejako w Nowym) (Jegorow 1993: 366). Tym samym, mimo ujarz
mienia znaków archaicznych, istniały one nadal w nowych kontekstach. Nowo 
powstałe struktury i znaczenia (zgodnie z myślą Łotmana: to, co znajduje się 
poza tekstem, bynajmniej nie znajduje się poza semiotyką), zachowywały 
w sobie mechanizmy, odtwarzające kulturę przeszłości (Łotman 1993: 322).

4.1.3. GÓRY. STARE RUINY. OFIARA

We współczesnych rumuńskich opowieściach o genezie cerkwi Bukowi
ny pojawia się także często motyw wzniesienia świątyni na górze. Jest on 
odpowiednikiem archaicznych wierzeń o górze-środku świata, łączącej po
szczególne sfery. W wielu tradycjach znane były opowieści, w których to 
właśnie góry wyłaniały się z wód chaosu, dając początek wszelkiemu istnie
niu i pełniąc rolę axis mundi (Van der Leeuw 1997: 48). Wierzono, iż góry, 
wznosząc się pod niebiosa, symbolicznie ich dotykały, co pozwoliło na utoż
samienie gór ze środkiem świata oraz wzmacniało mediacyjność, a co za 
tym idzie, umożliwiało przechodzenie między światami (Eliade 1993: 97 
ns). Na szczytach gór następować miała ostateczna inicjacja, podczas której 
człowiek przechodził z rzeczywistości ziemskiej w niebiańską i dotykał wiecz
ności. Owa tradycja kultur przedchrześcijańskich znalazła także swój wyraz 
w przekazie biblijnym, w którym teofanie Jahwe, a następnie najważniejsze 
wydarzenia z dziejów Jezusa, rozgrywały się najczęściej w górach58. Trady

57 Na pytanie o skuteczność takich praktyk jedna z kobiet z wioski odpowiedziała, iż 
„zaczęło padać już podczas nabożeństwa”.

58 Porównaj na ten temat biblijne wydarzenia na Górze Ararat (Gen 8: 1-18), Bożej 
Górze Horeb (Wyj 3, 1-5), Górze Synaj (Wyj 19, 1-25), atakże (Ps 68, 15-19), (Iz 2, 1-5) 
oraz w Nowym Testamencie Góra Tabor (Mt 17: 1-9; Łk 9: 28-36), Golgota (Jn 19: 17-19).
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cja ta przeniknęła do kultury ludowej, gdzie góry traktowane były jako 
miejsca objawień sacrum. Budowa cerkwi na górze lub u jej podnóża po
wodowała, iż pierwotna moc tego miejsca przenosiła się na świątynię. W nie
których opowieściach z Bukowiny góry traktowane są jako przestrzeń me
diacji, w której dochodziło do niezwykłych wydarzeń, prowadzących do bu
dowy świątyni. Geneza cerkwi w Suceviţa, wybudowanej w 1586 roku przez 
Jerzego Mohyłę, opiera się ma motywie objawień, dokonujących się w prze
szłości na znajdującej się obok górze Furcoi:

Przed wybudowaniem cerkwi na przeciwległej górze Furcoi był skit mnichów. 
Mieszkali tam ojcowie. Jeden z nich miał widzenie. Tu, gdzie teraz znajduje się 
cerkiew, na dole, nie było nic, tzn. polana i las. Zobaczył tam śpiewających 
aniołów. Śpiewali pieśni pochwalne i hymny na cześć zmartwychwstania. Po 
tym wybudowali cerkiew59.

W świadomości ludowej objawienie aniołów nosi znamiona wydarze
nia cudownego, a człowiek odczytuje ich obecność jako znak z niebios. 
W innej wersji legendy pustelnikowi, mieszkającemu na górze Furcoi, ob
jawia się cudowna ikona Matki Bożej, z której rozlega się głos, nakazujący 
uświęcić to miejsce:

(...) mówią, że tam na górze mieszkał pustelnik, i na drzewie zobaczył światło, 
i była tam ikona Matki Bożej, która przemówiła do niego i kazała mu zbudo
wać w tym miejscu cerkiew60.

Ludowa świadomość nieustannie odwołuje się do czasów początku i wi
zerunek Matki Bożej z cerkwi monastyru w Suceviţa łączy z ikoną z obja
wień. Miano acheiropoietas powoduje, iż ikona ta w zbiorowych wyobra
żeniach traktowana jest jako cudowna i dokonuje uzdrowień.

Charakterystyczne, iż w niektórych współczesnych opowieściach ob
raz góry, pojawiającej się w genezie cerkwi, przywoływany jest także w wie
rzeniach o charakterze eschatologicznym. Obok gór pojawia się motyw 
wody, która u końca czasów zaleje świat. Jest on odwróceniem kosmogo- 
nicznych wierzeń, w których góry wyłaniały się z chaosu wód, tworząc 
zalążek nowego świata:

Są tu dwa wzgórza. To po prawej nazywa się Neagu, to po lewej Furcoi. Są tam 
krzyże, jest tam też źródło i kiedy jest susza, siostry i mnisi idą odprawiać nabo
żeństwo o deszcz. Kiedy robiono renowację, pod cerkwią znaleziono duże jezio
ro. Pływali tam łodzią, świecąc sobie latarkami, bo jest ciemno. Jest tam gdzieś

59 BT, Suceviţa, K, NN, mniszka.
60 BT, Suceviţa, K, NN, lat 42.



Cerkiew jako obraz świata. W kręgu symboliki świętego miejsca... 149

przy cerkwi wejście, pokażą wam gdzie, jeśli zapytacie. I jest woda pod cerkwią. 
I mówi się, że gdy będzie się zbliżał koniec świata, te wzgórza połączą się, pokry
wając cerkiew, aż do krzyża na szczycie cerkwi. Tak mówili nasi dziadowie61.

W ludowych wierzeniach krzyż, wyrastający ponad powierzchnię wód, 
uobecnia równocześnie treści kosmogoniczne, stając się kolejnym obra
zem centrum świata (omphalos). Mająca się dokonać przemiana światów 
jest w rzeczywistości reinterpretacją archaicznych mitów kosmogonicznych, 
wynikającą z nadbudowanych nad nimi treści chrześcijańskich. Podobny 
przykład pojawia się w innej współczesnej opowieści z tej samej wsi, gdzie 
dodatkowo mieszają się informacje pochodzące z różnych legend. W wer
sji tej można jednak zaobserwować, w jaki sposób odmienne źródła ulega
ją  połączeniu dzięki procesom mitologizacji i włączeniu w los całego świata:

Na górze Furcoi, naprzeciw obecnej cerkwi, była pustelnia, w której mieszkało 
kilku mnichów. Najprawdopodobniej drewniana, ale do dziś nic z niej się nie 
zachowało. Jeden z pustelników, modląc się rano, zobaczył śpiewające anioły 
w miejscu obecnej cerkwi. Zwrócił się do biskupa z Suczawy -  Jerzego Mohy- 
ły. Ten uznał, że jest to wystarczający znak od Boga, aby postawić cerkiew. On 
ijego brat -  wojewoda Mołdawii -  Jeremi Mohyła, postanowili sfinansować 
jego budowę. Istnieje również przepowiednia, że kiedyś, ale nie wiadomo kie
dy, góry otaczające dolinę ścisną się i dolinę zaleje woda. Wystawać będzie 
ponad jej powierzchnię jedynie krzyż monastyru62.

Motyw cerkwi, której budowę wyznacza się poprzez miejsce mediacji, 
jakim jest góra, odnajdujemy także wjednym z licznych wariantów opo
wieści o świątyni w Putnej, fundacji Stefana Wielkiego z 1470 r. We współ
czesnej legendzie, której schemat wywodzi się z kroniki I. Neculce (1955: 
105), Stefan Wielki, otoczony przez Turków, uciekł z miejsca bitwy i udał 
się w wysokie góry, w których mieszkał eremita Daniel. Prosząc go o mo
dlitwę za zwycięstwo Mołdawian nad Turkami, hospodar obiecał pustelni
kowi wybudowanie monastyru. Po zwycięskiej bitwie Stefan „powrócił 
w chwale” do Daniela i wysłał swych łuczników na najwyższą w otocze
niu górę, aby za pomocą strzał wyznaczyli miejsce nowej świątyni63. 
A. Oişteanu traktuje schemat tej legendy jako przeobrażoną wersję mitów 
kosmogonicznych, w których budując cerkiew, stwarzano świat. Magicz- 
no-rytualne gesty, wykonywane podczas wznoszenia świątyni przez wład
cę ijego pomocników, są w rzeczywistości powtórzeniem kreacji, doko
nywanej u początków przez Boga (Oişteanu 1998: 94).

61 BT, Suceviţa, K, N, lat 60, ukończone 8 klas.
62 BT, Suceviţa, M, NN, lat 50, historyk, dyrektor szkoły.
63 Legenda ta opisywana jest w wielu rumuńskich etnograficznych źródłach, m.in. Dan 

(1905), Teodorescu-Kirileanu (1924), Pamfile (1919).
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W wielu rumuńskich opowieściach motyw budowy cerkwi na górze ulega 
kontaminacji z innymi, rozpowszechnionymi na tych terenach wątkami
-  starych ruin oraz ofiary. Odnaleźć je można wjednej ze współczesnych 
wersji genezy cerkwi w Vatra Moldoviţei, gdzie na ruinach starej cerkwi, 
wybudowanej jeszcze w czasach hospodara Aleksandra Dobrego, jeden ze 
śpiących pasterzy miał objawienie:

Tam na ruinach pasterz miał sen, widzenie. Poszedł do Petru Raresza i mu to 
opowiedział, a ten zbudował obok cerkiew64.

Pozornie wszystko w tej opowieści wydaje się nielogiczne -  jak to moż
liwe, aby władca posłuchał pasterza i pod jego namową wybudował cer
kiew? Jednak świadomość mityczna odbiera owo niecodzienne zdarzenie 
poprzez symbole. Przestrzeń starych ruin, symbol świata, który uległ 
zniszczeniu, nie traci nigdy znaczenia jako miejsce mediacji, umożliwiając 
spotkanie z boskim światem. Podobną symbolikę posiada sen, traktowany 
tu jako przejaw acheiropoietas (nie ludzkiego, ale boskiego); gdy w świa
domości typu ludowego używa się wyrażenia pasterz miał sen, widzenie 
(na dodatek w ruinach), oznacza to, iż przekroczył on granicę tego świata 
i znalazłszy się w świecie boskim, przyniósł z niego posłanie dla władcy.

Wierzenia o cerkwiach budowanych na szczytach gór i na ruinach daw
nych świątyń łączą się z popularnym na terenach rumuńskich motywem 
ofiary. Wywodzą się one ze znanej na obszarze bałkańskim Legendy o Mi
strzu Manole, pierwotnie odnoszącej się do cerkwi w Curtea de Argeş na 
Wołoszczyźnie. Legenda ta, mająca odpowiedniki w folklorze całych Bał
kanów, uznawana jest w Rumunii za najpiękniejszy i najbardziej trafny
-  obok Mioriţy -  wyraz duchowości tego narodu. Opiera się ona na daw
nych, przedchrześcijańskich wierzeniach związanych z ofiarami, zapew
niającymi solidność i trwałość budynku (Eliade 2002: 170-172). Aby bu
dowla -  dom, cerkiew, miasto, most -  mogły powstać, musiały „zostać 
ożywione”, czyli otrzymać ciało i duszę. Gwarancją pomyślnego ukończe
nia budowli było złożenie krwawej ofiary. U podstaw takich praktyk tkwi
ło przekonanie, iż ciało ofiary, zwane odtąd cieniem, żyje nadal w bryle 
(ciele) budowli, strzegąc ją  od zburzenia. Znane były w Rumunii wierze
nia, które dokładnie określały nawet czas tego symbolicznego przejścia 
duszy ofiary do nowej budowli:

Duchy te, zwane cieniami, budowla przejmuje od ofiary po 40 dniach lub po 
roku od zamurowania. W tym momencie cień duszy ofiary przechodzi bowiem 
w mur i staje się duchem (Chiţimia 1967: 381-382).

64 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 17, uczennica.
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Motyw ofiary, oparty na schemacie legendy o Mistrzu Manole posiada 
liczne odzwierciedlenia w ludowych eksplikacj ach przyczyny budowy wielu 
cerkwi i monastyrów w Mołdawii i na Bukowinie. Sam fakt przetrwania 
do czasów współczesnych licznych sakralnych fundacji Stefana Wielkiego 
wiąże się w świadomości ludowej z przekonaniem, iż wszystkie te świąty
nie ochraniał przez stulecia duch ofiary, zamurowanej w fundamentach 
(Chiţimia 1967: 381). Motyw ten pojawia się także w opowieści o powsta
niu cerkwi monastyru w Suceviţa:

Z drogi widać dzwonnicę przy cerkwi, w tej dzwonnicy została zamurowana 
kobieta. Przez 30 lat musiała nosić kamienie z Dorneşte na budowę cerkwi. 
Taką pokutę zadał jej ksiądz. Kiedy skończyła pracę, zamurowali ją, mimo że 
płakała. Razem z głową. Ten kamień przybrał kształt głowy65.

Znane są także liczne warianty legend o genezie cerkwi w Putnej, w któ
rych pojawia się motyw dziecka -  ofiary. W wersji, przytoczonej przez 
D. Dana, Stefan Wielki, prowokując sacrum do wyznaczenia miejsca świą
tyni, zabił niewinne dziecko (Dan 1905: 12). W opowieści jednego z roz
mówców z wioski Arbore trwałość istniejącej tu cerkwi zapewnia ofiara 
złożona zjej fundatora -  Luca Arbore:

Jest tu głowa Luca Arbore, wiem, że tu jest, zabili go, ale nie pamiętam go. 
Ucięto mu głowę i umieszczono w cerkwi66.

W podobny sposób tłumaczono powstanie nowej cerkwi w Vatra Mol- 
doviţei. Pierwsza budowla -  drewniana -  wzniesiona została za czasów 
hospodara Aleksandra Dobrego na miejscowej górze. Z nieznanych przy
czyn (najprawdopodobniej na skutek osunięcia się terenu) cerkiew ta ule
gła zniszczeniu. Pamięć o niej zachowała się we wspomnieniach miesz
kańców wioski, jednak opowieść o jej powstaniu połączyła się zmotywem 
ofiary, znanym z legendy o Mistrzu Manole:

Tam, na górze, była stara cerkiew wybudowana przez Aleksandra Dobrego. 
Tamta została zniszczona, ale nie wiem dlaczego i zmieniono miejsce. To był 
mistrz Manole, pierwsza cerkiew kiedy wybudowano, w dzień budowano, w no
cy się waliła i w końcu dowiedział się, że dopóki nie zamuruje swojej żony, 
monastyr nie stanie. [To było tutaj, w tej cerkwi? -  przyp. E.K.] Nie, przy tej 
starej cerkwi na wzgórzu67.

U podstaw tych opowieści leży archaiczne przekonanie, iż budowle, 
przy których wznoszeniu nie złożono ofiary, nie mogły zostać ukończone.

65 BT, Suceviţa, K, NN, lat 60, ukończone 8 klas szkoły podstawowej.
66 BT, Arbore, M, NN, lat 70, Rumun, prawosławny.
67 BT, Vatra Moldoviţei, M, NN, lat 23, Rumun, prawosławny, rolnik.
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Miejsca takie otaczała swoista aura, wynikająca z przekonania, iż stanowią 
one przejście między światem śmierci (tym, który runął) i życia (tym, który 
się na nich narodzi). Nadawano im znaczenie miejsca nieczystego i utoż
samiano z siedliskiem złych mocy. Wierzono, iż w ruinach budowli prze
bywają złe duchy, które mogą okazać się niebezpieczne dla tych, którzy 
chcą się osiedlić. Dlatego też zwyczaje nakazywały omijanie miejsc sta
rych, opuszczonych, zrujnowanych domostw, cerkwi czy budynków go
spodarskich (Evseev 1987: 402-403).

Motyw cerkwi budowanej na ruinach, w które włożono duszę ofiary, 
ukazuje nam jeszcze jedną ważną cechę tych opowieści -  ofiarę należało 
złożyć z postaci szczególnej, mającej największą wartość dla budownicze
go. Znakomicie wierzenia te ujawniają się wjednej z opowieści z terenów 
Mołdawii, dotyczącej genezy cerkwi Trzech Hierarchów w Jassach, ufun
dowanej w 1639. Budowla ta mogła zostać ukończona dopiero po złożeniu 
trzeciej ofiary:

Architekt, który kończył budowlę, skradł cień swoj ego wroga z zamiarem umiesz
czenia go w murze, później innego wroga. Nadaremnie. Kiedy przystępował do 
robienia okien, mury rozpadały się. Wtedy wziął cienie swoich przyjaciół, ale 
i to okazało się daremne -  nie mógł ukończyć budowy cerkwi. Z obawy przed 
gniewem władcy i przed wstydem z powodu niedokończenia pracy, udał się do 
starej wiedźmy. Ujawniła mu ona, że nie będzie mógł wypędzić nieczystego 
ducha niszczącego mu pracę, dopóki nie wmuruje w ściany cerkwi żywych -  
swojej żony i dziecka. Mówią, że architekt kochał swoją żonę, którą poślubił 
dopiero rok wcześniej, podobnie kochał swoje jedyne dziecko. Jednak najbar
dziej kochał sławę. Dlatego też złożył ofiarę. W dzień poświęcenia cerkwi, 
hospodar, który przygotowywał się do nadania mu tytułu bojara księstwa, do
wiedział się ,,jaką zbrodnią okupił on sobie sławę”. Rozkazał, by go wyniesio
no na dach. Architekt zrobił sobie skrzydła i rzucił się z góry ku równinie Fru
moasei. Ale rozpętała się wielka burza i utopił się w wodach Bahluiului. Nie 
jest znane imię architekta, ale lud mówi, że i dzisiaj, nocą, w podwórzu cerkwi 
Trzech Hierarchów słychać jęki jego żony i dziecka (Cosma 1999: 222).

Te archaiczne treści, wynikające zresztą, zdaniem Eliadego, najpraw
dopodobniej z pierwotnego ongiś mitu kosmicznego, którego elementy prze
niknęły na tereny Bałkanów i Rumunii (2002: 170ns), próbowano niekiedy 
na Bukowinie chrystianizować -  znany jest zmodyfikowany motyw budo
wy cerkwi i monastyrów na ruinach starych miejsc modlitewnych -  ławr, 
skitów, pustelni, starych monastyrów. W prawosławiu zabieg ten, jak twier
dzi Łotman, był powszechnym zwyczajem tzw. wywracania archaicznych 
znaków na lewą stronę, w którym nieczyste miejsce ruin zamieniano na 
święte -  cerkiew (1993: 17-61). Budowanie świątyń na miejscach ruin sta
je się odtąd swoistym nakazem, który w potocznej świadomości zmusza do
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uświęcenia świętego. W zbiorowych wyobrażeniach tradycje te mieszają 
się, prowadząc do sprzecznych uzasadnień, których nie dostrzega jednak 
świadomość ludowa. W wyjaśnieniach genezy cerkwi mołdawskich do
chodzi do nieustannego nakładania się treści, wynikających z dualnego 
wartościowania obrazu ruin -  pozytywnego i negatywnego. Tam, gdzie 
pamięć archaiczna nie zawsze daje się „przytłumić” przez chrześcijańskie 
treści, motyw starych ruin cerkwi budowanych na górze staje się przestro
gą dla tych, którzy sprzeniewierzyli się zwyczajom; tam, gdzie górę biorą 
treści chrześcijańskie -  cerkiew musi zostać wzniesiona na ruinach istnie
jących w przeszłości świątyń.

4.1.4. PAMIĘĆ W NAZWIE

W świadomości ludowej każdy punkt w otaczającej rzeczywistości oraz 
każde niezrozumiałe wydarzenie mogło być związane z zakładaniem no
wego świata. Granice między przestrzenią chaosu a światem realnym, ziem
skim, były ulotne i mogły się nieustannie zmieniać. O tym, iż punkt taki 
stawał się miejscem mediacji, w którym wyznaczony tu środek świata zyski
wał coś z pierwotnego chaosu, świadczy często już nazwa świątyni. Znak 
chaosu pozostawał wciąż w cerkwi, przypominając, iż w środku świata stykają 
się dwa odmienne byty. Pamięć o drzewie, które istniało przed założeniem 
cerkwi odnajdujemy nierzadko wjęzyku -  w nazwach monastyrów lub miej
scowości, w których takie świątynie-drzewa zostały zbudowane. Wiele cer
kwi czy monastyrów nosi nazwę Dintr-un Lemn (Wśrodku drzewa), Dintr- 
un brad (W środku jodły), biserica de Brazi (cerkiew zjodły) (Cosma 1999). 
W niektórych nazwach odnajdujemy także znak legendarnych i niezwykłych 
wydarzeń z przeszłości. Według współczesnej opowieści, zanotowanej w wio
sce Străşeni na terenie Republiki Mołdawii, nazwa monastyru cerkwi 
w Căpriana powstała dla upamiętnienia niezwykłego wydarzenia, jakie spo
tkało tu Stefan Wielkiego. W genezie tej cerkwi pojawia się motyw nienatu
ralnie zachowującego się zwierzęcia, interpretowany w świadomości ludo
wej jako rodzaj objawienia, które uświęca przestrzeń:

W pobliżu miasta Străşeni, niedaleko od Kiszyniowa, rozciąga się las. Opowia
dano, że żołnierze Stefana Wielkiego podążali tędy na polowanie. Przemierza
jąc las w poszukiwaniu zwierza, ujrzeli sarnę. Żołnierze naprężyli łuki, przygo
towani do wysłania strzał w serce sarny, kiedy nagle pojawił się ich władca 
Stefan i ich powstrzymał. Żołnierze nie rozumieli dlaczego władca nie pozwo
lił im jej upolować, ale zbliżywszy się do sarny, ze zdziwieniem ujrzeli, że 
łagodne stworzenie upadło na kolana i ma w oczach łzy. Stefan Wielki, czło
wiek wierzący w Boga, w miejscu, gdzie klęczała sarna, nakazał wznieść mo
nastyr o nazwie Sarna (Căpriana -  przyp. E.K.) (Rus 2001: 166).
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Podobna sytuacja, w której dochodzi do utrwalenia obrazu pierwotnego 
chaosu w nazwie cerkwi, uj awnia się w opowieściach o świątyniach w Vatra 
Moldoviţei (której powstanie łączy się z ogniem lub ogniskiem -  rum. vatra 
-  w środku osady) oraz w w Arbore. Wywodzenie nazwy od jej założyciela, 
Luca Arbore, byłoby zbyt oczywiste; świadomość ludowa tworzy własną 
etymologię, opartą na kosmogonicznym mechanizmie zakładania świata:

Powstanie cerkwi ijej nazwa wzięła się od słowa aburi, tu były kiedyś, dawno
temu, mgły, ogromne mgły, nic nie było widać. Dziadek widział parującą rzekę68.

U podstaw takiego wierzenia leży etymologia ludowa, w której ustale
nie pochodzenia wyrazu następuje na podstawie wtórnych skojarzeń (Du- 
bisz 2002). Jerzy Bartmiński pisze o stereotypach językowych, iż są one 
językowo-kulturowym modelem świata, który nie jest odbiciem, lecz in
terpretacją rzeczywistości. Stąd też nastąpiło połączenie nazwy cerkwi Ar
bore z czasownikiem aburi, oznaczającym m.in. „pokrywać się (zachodzić) 
mgłą” (DLR). W ludowej świadomości owe nadzwyczajne przejawy ży
wiołu powietrza czy ognia -  dym, mgły czy opary -  uznawano za elemen
ty, ułatwiające przekraczanie granic; w niektórych opowieściach mgła miała 
osłaniać miejsca mediacji czy pierwotnego raju (m.in wyspy wiecznej szczę
śliwości) (Socha-Piekło 1999: 18). Odpowiednikiem wierzeń, że ogień 
(dym) ułatwia przechodzenie między światami, jest prawosławny zwyczaj 
okadzania w czasie pogrzebu trumny zmarłego w cerkwi i na cmentarzu. 
O mediacyjnym charakterze dymu świadczy także zapalanie świec po wej
ściu do cerkwi. Umieszczane przed ikoną, w symboliczny sposób oddzie
lają moment wyjścia z codziennego czasu i przestrzeni od wejścia do prze
strzeni i czasu sacrum69.

4.2. HISTORIA I MIT -  KONCEPCJA CZASU I PRZEMIANY
ŚWIATÓW

We współczesnych ludowych opowieściach dotyczących genezy cer
kwi i monastyrów na Bukowinie charakterystyczny jest proces mitologi- 
zacji historii. Opowieść o świątyni, budowanej w czasie linearnym przez 
postacie historyczne, łączy się z wątkami legendarnymi. Historia cerkwi 
zostaje w takich opowieściach wyrażona folklorem. Powstały w ten spo
sób rodzaj „historycznej pamięci” nie odtwarza przeszłości zgodnie z in

68 BT, Arbore, K, NN, lat 76, Rumunka, prawosławna.
69 Podobne znaczenie oddzielania światów ma także gest żegnania się, który w Rumu

nii wykonuje się zawsze przed wejściem do cerkwi (przed progiem) oraz po jej opuszcze
niu (za progiem).
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formacjami, znanymi ze źródeł historycznych, ale ich fragmenty i okruchy 
włącza w schematy kosmogoniczne. W opowieści o powstaniu cerkwi w Hu
morze pojawiają się rzeczywiste daty i postaci, ale występują one obok 
treści, znanych z legend tego regionu, oraz motywów charakterystycznych 
dla kosmogonicznych mitów -  wody, odludzia i ruin:

Cerkiew powstała w 1530 roku, wybudował ją kanclerz Petru Raresza -  Teodor 
Bubuiog. Wszystkie cerkwie były budowane w miejscach odludnych, ta też. 
Wcześniej była tu już cerkiew wybudowana przez 1480 rokiem za czasów Alek
sandra Dobrego, została zniszczona, nie wiadomo dlaczego, nie wybudowali 
na tym samym miejscu, bo nie buduje się na tym samym miejscu. Tu jest woda, 
wszystkie cerkwie w Mołdawii są budowane przy wodzie, przy strumykach70.

W tego typu opowieściach łączą się i nakładają różne czasy, pochodzą
ce z odmiennych porządków: mitu i historii. W jednej z wersji legend o po
wstaniu cerkwi w Voroneţ elementy otoczenia (własny dom) stają znakami 
rozgrywających się tu wydarzeń historycznych, które z kolei porządkuje 
się poprzez utrwalony w świadomości kosmogonicznej mechanizm odno
szenia do czasu początku. Jednocześnie elementy otoczenia (własny dom) 
zaświadczają, iż człowiek współczesny pragnie ciągle jeszcze żyć „blisko 
centrum świata”:

Nie wiem kiedy wybudowano cerkiew, ale to jest pierwsza cerkiew na świe- 
cie. Wybudowana została przez Stefana Wielkiego za radą pustelnika Daniela. 
Stefan Wielki wypuścił trzy strzały z łuku. Pierwsza upadła do rzeki, więc tam 
nie mogła być zbudowana cerkiew, druga spadła na skraju wsi, natomiast trze
cia spadła na wzgórze, dokładnie tam, gdzie ja mieszkam, ale tam było zbyt 
wysoko, aby nosić kamienie, więc cerkiew powstała w miejscu, gdzie stoi71.

Zdarzenia historyczne wchodzą w różne związki ze świadomością mi
tyczną. Postać fundatora ijego działania należą jednocześnie do historii 
i do kosmogonii. Wiele pozornie historycznych opowieści zostaje zmody
fikowanych przez mity. Połączenie sprzecznych treści jest niekiedy tak sil
ne, iż w pamięci informatorów z bukowińskich wiosek tworzy się z nich 
spójna i oczywista opowieść. W jednej z wersji, dotyczącej genezy cerkwi 
w Suceviţa, historyczni fundatorzy (rodzina Mohyłów) wznoszą ją  w miej
scu, które w rytualny sposób wyznaczył pustelnik Daniel (postać historyczna 
oraz legenda z kroniki Neculce). Pustelnik ten wykonuje działania Stefana 
Wielkiego (inna legenda z kroniki Neculce), nakazując jednocześnie miesz
kańcom wsi znoszenie materiału na budowę (legenda miejscowa o pokutu
jącej kobiecie, która zwoziła kamienie na budowę):

70 BT, Humor, M, NN, Rumun, prawosławny.
71 BT, Voroneţ, M, NN, lat 63, 10 klas, rolnik, Rumun, prawosławny.



156 ŚWIĄTYNIE, POSTACIE, IKONY

Cerkiew w Suceviţa jest wybudowana przez Jeremiego Mohyłę, Simona Mo- 
hyłę i Elisabetę Mohyłę. Jest stara, stara, bardzo stara, wybudowana przez Da
niela pustelnika, kiedy miał on wojnę, to po każdej wojnie budował cerkiew. 
[Mohyła budował? -  przyp. E.K.] Nie, nie Mohyła, Daniel Pustelnik, był przy
wódcą kraju i strzelał strzałami, gdzie upadła strzała, tam był ołtarz, wystrzelił 
ze wzgórza i tam upadła strzała, tam postawił ołtarz, kamień na budowę cerkwi 
był przynoszony ręcznie, nie zwozili go wozami, ani samochodami, przynieśli 
go z Arborea, ale wznieśli go Jeremi, Simon i Elisabeta Mohyła, są pochowani 
w cerkwi72.

Podobne pomieszanie informacji, pochodzących z rozmaitych źródeł, 
zjednoczesnym mechanizmem odnoszenia genezy cerkwi do czasu pierw
szego uwidacznia się w wierzeniach, związanych z powstaniem świątyni 
w Arbore. Historia, opowiadana przez jednego z mieszkańców wioski, po
woduje, iż przysłuchująca się rozmowie żona czas budowy cerkwi włącza 
do odległych wydarzeń z historii biblijnej:

Mężczyzna: Luca Arbore był hetmanem, jakby premierem Stefana Wielkiego... 
Dawno temu, gdy wędrowali po tych terenach, Luca Arbore wybrał to miejsce 
na swój własny dom. Podczas wykopalisk odnaleziono fragmenty tego domu. 
Obok domu wybudował cerkiew w 1548 roku... Są jeszcze ślady kadzi, w któ
rych mieszano farby. Cerkiew malowano farbami naturalnymi. Nie pamiętam, 
jak nazywał się malarz tej cerkwi. Słyszałem, że farby były sprowadzane z za
granicy, z Chin.
Kobieta: A czy to nie było przed potopem?
Mężczyzna: Potop był w czasach Noego, a cerkiew zbudowano w 1548 roku73.

W wielu współczesnych opowieściach historyczny czas budowy świą
tyni zostaje wyznaczony przez niejasne wspomnienia rzeczywistych wy
darzeń, które umiejscawia się w czasie dawno temu. U podstaw genezy cer
kwi w Vatra Moldoviţei leży pamięć o mających tu miejsce wojnach z Tur
kami:

Dawno temu, w czasie wojny z Turkami powstała tutaj cerkiew74.

Podobny przykład łączenia wydarzeń historycznych z legendarnymi po
jawia się w genezie cerkwi w Milişăuti:

Dawno temu dzisiejsza wieś Milişăuţi nie była duża, a ijej mieszkańcy byli 
nieliczni. Kiedy Turcy przybyli na Bukowinę, oblegali wieś. Mieszkańcy wio
ski nie utracili jednak odwagi, połączyli swe siły, wybierając spośród siebie 
przywódcę Dymitra i bronili swojej wioski z całych sił. Ponieważ jednak Tur

72 BT, Suceviţa, K, NN, lat 59, całe życie pracowała w polu.
73 BT, Arbore, M, NN, lat 88, Rumun; K, NN, lat 77, Rumunka, prawosławni.
74 BT, Vatra Moldoviţei, M, NN, Rumun, prawosławny.
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cy nadciągali wciąż z nowymi wojskami, stracili wiele sił i w takiej liczebności 
nie mogli już dalej stawiać oporu. W takiej sytuacji mógł już pomóc tylko Bóg. 
Dymitr modlił się do Niego o pomoc i nagle ujrzał mężczyznę wielkiej postury 
inadludzkiej siły, zajmującego miejsce po stronie obrońców. W jednej dłoni 
trzymał on płonący ogień, w drugiej obosieczny miecz. Słowo, które wypowie
dział ów człowiek, dodało tak dalece odwagi, iż walka przeciwko Turkom zo
stała podjęta na nowo. W niedługim czasie wieś została uwolniona od Turków, 
a oni sami całkiem pobici. Wojownikiem tym był anioł, którego sam Bóg zesłał 
do Milişăuţi. Po zażegnaniu niebezpieczeństwa ze strony Turków, mieszkańcy 
Milişăuţi sami sprowadzili materiał do budowy i w miejscu, w którym przy
wódca Dymitr na kolanach błagał Boga o pomoc, wznieśli piękną cerkiew, sto
jącą tu po dziś dzień, która została nazwana nie inaczej, jak cerkwią św. Dymi
tra. Na uroczystość poświęcenia cerkwi przybyło wielu mieszkańców Milişăuţi, 
wspominając przy tej okazji odwagę przywódcy Dymitra (Staufe-Simiginowicz 
1885: 25-26).

Jak wskazywał Eliade, ów stan wojny z obcym w świadomości mitycz
nej przypomina czas „na opak” -  chaosu, anarchii i nieuporządkowania, 
czy wręcz -  nieistnienia. Tamten świat nie daje się opisać za pomocą kate
gorii, przez które w potocznej kulturze charakteryzuje się nasz świat (Elia
de 1998: 47sn). Na płaszczyźnie mitologicznej ów stan wojny, walki z ob
cymi odpowiada spotkaniu dwóch odmiennych jakości, dwóch bytów 
-  obcego ze swoim, człowieka z nie-człowiekiem, ludzi z nie-ludźmi, świata 
z nie-światem. Powstanie cerkwi jest kolejnym założeniem świata w prze
strzeni chaosu. Miejsce bitwy zyskuje atrybuty środka i mediacji, które 
upamiętnia się, budując tu świątynię.
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1. IKONA -  MIĘDZY CHRZEŚCIJAŃSKIM KANONEM 
A TRADYCJĄ TYPU LUDOWEGO

We współczesnej kulturze rumuńskiej malowane z zewnątrz cerkwie 
i monastyry Bukowiny postrzegane są przede wszystkim jako przestrzeń 
barwnych ikon. Zarówno badacze tematu i duchowni prawosławni, jak 
mieszkańcy wiosek określają sceny polichromii zewnętrznej i wewnętrz
nej cerkwi jako ikony. Warto przy tej okazji nadmienić, iż wjęzyku ru
muńskim cerkiewny termin ikona (icoană) jest najprawdopodobniej po
chodzenia słowiańskiego (DEX 1998: 469) i przeniknął do języka i kultury 
z terenów bizantyjsko-słowiańskich. Wynika to z faktu, iż przy zachowa
niu korzeni łacińskich, duchowość i religijność rumuńska przesycona jest 
dziedzictwem bizantyjsko-słowiańskim, które co najmniej od powstania 
księstw Wołoskiego i Mołdawskiego przenikało na te tereny, doprowadza
jąc do swoistego połączenia dwóch wielkich tradycji kulturowych -  łaciń
skiej ibizantyjsko-słowiańskiej.

Praktyka określania malowideł ściennych cerkwi Bukowiny terminem 
ikony wynika przede wszystkim ze szczególnego statusu świętego obrazu 
w tradycji prawosławnej. Od początku chrześcijaństwa ikona towarzyszy
ła wiernym, ajej rozumienie wiązało się ściśle z dziejami Kościoła i roz
wojem teologii. Podstawa dogmatyczna teologii ikony, wypracowywana 
od czasów soborowych i ojców Kościoła aż do zwycięstwa nad ikonokla- 
zmem (Tryumf Ortodoksji w 787 r.) kształtowała się w konfrontacji i za
leżności od tradycji starożytnej oraz judaizmu i islamu, które zaważyły czę
ściowo na jej charakterze i funkcji. W Bizancjum greckim wyrazem eikön 
określano wszelkie wyobrażenia Chrystusa, Matki Bożej i świętych, a tak
że różnorodne wydarzenia z historii chrześcijaństwa. Początkowo termin 
ten odnoszono zarówno do wyobrażeń przenośnych (niezależnych) i nie- 
przenośnych (zależnych), malowanych (wykonywanych techniką enkau- 
styczną), jak i rzeźby1; obecnie ma on szersze znaczenie i odnosi się także 
do obrazów wykonanych różnorodną techniką.

1 Szerzej na ten temat: Uspienski (1993: 7); Branişte (1952: 178-179).



162 ŚWIĄTYNIE, POSTACIE, IKONY

Analizując sens i funkcję ikony, można wyróżnić dwa ściśle związane 
ze sobą iwzajemnie dopełniające się znaczenia: kultowe, w którym obraz 
ten powinien spełniać pewne określone przez Kościół kryteria, aby mógł 
stać się przedmiotem praktyki religijnej, oraz misteryjne, związane z an
tropologią i ontologią świata chrześcijańskiego.

Kościół wschodni, a także badacze tematu podkreślają, iż o zaliczeniu 
ikony do obrazów kultowych decydują następujące warunki: odpowied
nia technika wykonania, wyświęcenie, kult ze strony wiernych, kanonicz- 
ność oraz przedstawiony temat. Żaden z tych warunków nie jest jednak 
w praktyce Kościoła jednoznacznie zdefiniowany, a w piśmiennictwie do
tyczącym ikony zwracają uwagę pewne nieścisłości. Biorąc pod uwagę 
technikę wykonania ikony, zazwyczaj badacze skupiają się na malarskim 
przedstawieniu świętej postaci lub tematu, służącego w liturgicznych prak
tykach Kościoła.Wielu znawców coraz częściej dopuszcza różnorodność 
technik wykonywania tego rodzaju obrazów, zmieniającą się zresztą w hi
storii (enkaustyka, al secco, alfresco, malarstwo na szkle, mozaika, ema
lia, tempera, olej, akryl stereochromia). Przy takim podejściu do tematu 
do ikon zalicza się także malowidła cerkiewne, wykonywane na zewnętrz
nych i wewnętrznych ścianach obiektów kultu religijnego (Branişte 1952: 
178-179; DEX 1998: 469; DLRLC1956: 481). Wynika to z przekonania, 
iż pomimo odmiennej techniki wykonania, istota i znaczenie takich świę
tych obrazów, a także funkcja i ich przeznaczenie są jednakowe 
(Uspienski 1993: 7).

Wielu badaczy podkreśla, iż aby ikona mogła służyć jako obiekt kultu 
religijnego, powinna zostać wyświęcona. Trzeba zauważyć, iż w kanonicz
nej praktyce Kościoła prawosławnego wyświęcenie ikony nie jest koniecz
ne. Ikona staje się święta w momencie nadania je j imienia, czyli po tzw. 
nadpisaniu imienia ikony. W Kościele prawosławnym praktykuje się nato
miast ryt położenia ikony na prestole. Podczas tego obrzędu Kościół odwo
łuje się do słów Jahwe, skierowanych do Mojżesza na Górze Synaj, w któ
rych objawia On, iż każdy człowiek lub przedmiot, który dotknie ołtarza 
wykonanego i namaszczonego zgodnie z przepisami, zostanie przeniknię
ty jego świętością (Wyj 30, 22-30). Istnieją także specjalne obrzędy po
święcenia z odpowiednimi modlitwami, różniącymi się w zależności od 
postaci namalowanej na ikonie2, w których duchowni proszą, aby ikona 
stała się szczególnie pomocna tym, którzy będą się przed nią modlili3.

2 W praktyce rumuńskiej wprzypadku ikon Chrystusa odmawia się Psalm 88; Matki 
Bożej -  Psalm 44; świętych -  138 (Molitfelnic 2002: 642-656).

3 Informacje te zawdzięczam ks. dyrektorowi Leoncjuszowi Teofilukowi z Policeal
nego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim, za co mu w tym miejscu bardzo 
dziękuję.



Ikona jako zwierciadło czasu. Wyobrażenia typu ludowego... 163

W definicji ikony wskazuje się często na jeszcze inną jej charaktery
styczną cechę -  kanoniczność. Jako dzieło sztuki, ikona oznacza obiekt 
kultu religijnego, wykonany w rozmaitej technice, na którym przedstawia 
się wyobrażenie Chrystusa, Matki Bożej, świętych lub świąt liturgicznych, 
namalowane w ściśle ustalony sposób, zgodny z kanonami Kościoła wschod
niego (Nicolescu 2002). Owa kanoniczność malowania ikon przestrzegana 
jest w Kościele wschodnim dzięki wzorom i normom oraz opisom trady
cyjnych metod, zawartych w hermenejach oraz podlinnkach. Na terenach 
rumuńskich najstarsze zachowane kopie tych dzieł pochodzą z połowy XVIII 
wieku, jednakże już wcześniej krążyły wśród malarzy ich repliki, wykona
ne przez mnichów kopistów (Grecu 1939-1941: 487-515; Stoichiţa 1979: 
30)4. Mówiąc o kanonie należy pamiętać, iż zasady malowania ikony spro
wadzają się przede wszystkim do przedstawienia tajemnicy Bożego Wcie
lenia, a tym samym przebóstwienia człowieka. Kanoniczność ikony pole
ga na tym, iż mimo zmieniających się technik, używania rozmaitych barw 
(innych np. w guście ludowym, innych wśród tzw. wysokiej religijności), 
odmian i wariantów, ikona zawsze będzie dążyła do wyrażenia tajemnicy 
wewnętrznego światła (Bielawski 2005: 8-9).

Teologowie prawosławni podkreślają także, iż ikona jako przedmiot kul
tu religijnego wjęzyku teologicznym posiada drugie, głębsze znaczenie, zwią
zane z antropologią i ontologią świata chrześcijańskiego, nazywane niekie
dy znaczeniem misteryjnym (Marion 1990: 12-29; Nyssen 1990: 3-12). 
W tym rozumieniu greckie słowo eikon oznacza oblicze, wyobrażenie czy 
też prawdziwy wizerunek Boga-Człowieka (DLRLC 1956: 481; DEX 1998: 
469)5. Sens ten wiąże się przede wszystkim z tajemnicą Wcielenia Jezusa 
oraz ze szczególnym porządkiem, dotyczącym budowy świata przyjętym 
w prawosławiu. Owo misteryjne znaczenie ikony zostało wypracowane przez 
Kościół w toku sporów ikonoklastycznych. Kanony Soborów Powszech
nych (Sobór in Trullo=Piąto-Szósty w 692 r.; Sobór Nicejski II w 787 r.; 
Sobór w Konstantynopolu w 843 r.) zostały zatwierdzone w 8  i9  wieku 
przez cały, niepodzielony jeszcze Kościół chrześcijański. W następnych 
wiekach rozchodziły się drogi chrześcijaństwa. Kościół rzymskokatolic

4 Na temat rumuńskich hermenei zob. m.in. Brezianu (1962: 79-105); Dionizjusz z Furny 
(1979: 2000); Drăguţ (1979: 5-11); Grecu (1932); Grecu (1936: 107-174); Grecu (1939
-1941: 489-515); Nicolae (2000: 5-15); Stochiţa (1979: 12-45); Stoicescu (1967: 408- 
-429);Voinescu (1974: 149-276).

5 Ten aspekt ikony omawiają m.in. Bułgakov (1992: 155-160); Bułgakow (2002: 47
-57, 59-68); Evdokimov (1986: 277-288); Evdokimov (1999: 155-166); Onasch (1993: 
171-174); Klauza (2002: 7-100); Krug (1991: 11-26); Łukaszuk (1981: 40-57); Nowo
sielski (1991: 72-105); Schönborn (2001); Uspienski (1993: 120-156).
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ki na skutek wadliwego tłumaczenia dokumentów z greki na język łaciń
ski, nie zrozumiał w pełni soborowej teologii ikony, co doprowadziło z cza
sem do nadania innego znaczenia świętemu obrazowi. W Kościele łaciń
skim ikona zaczęła odtąd pełnić rolę estetyczną (stała się ozdobą kościoła), 
edukacyjną (Biblia pauperum) oraz wychowawczą. Trzeba wyraźnie za
znaczyć, iż silny związek z misteryjnym znaczeniem ikony, zbliżony do 
prawosławnego, przechowała przez wieki ludowa kultura religijna, zwana 
także „ludowym katolicyzmem” lub „katolicką religijnością ludową”. Za
uważają to coraz częściej polscy duchowni katoliccy, starając się podkre
ślać ogromną rolę prawosławia w przechowaniu soborowego znaczenia 
ikony w chrześcijaństwie (m.in. Maciej Bielawski OSB, ks. Wacław Hry
niewicz, Andrzej Napiórkowski OSPPE, Dionizy T. Łukaszuk OSPPE).

Misteryjne znaczenie ikony trzeba rozpatrywać poprzez apofatyczne 
doświadczenie Boga oraz zstępujący porządek budowy świata, przejęty z fi
lozofii neoplatońskiej, tak charakterystyczne dla teologii prawosławnej. 
W apofatycznej teologii bezpośrednie, zmysłowe poznanie Boga nie jest 
możliwe; ludzkie pojęcia, zaczerpnięte ze świata, nie wystarczają do ogar
nięcia i opisania Boga. Człowiek może go jednak doświadczyć przez sym
bole, w tym poprzez ikonę. Prawosławny Wschód podkreśla, iż obraz reli
gijny przeznaczony jest dla tych, którzy mają oczy, niezależnie od ich wy
kształcenia czy zamieszkania. Ikona to pobudzenie, to utrzymanie wzroku 
w „mocy patrzenia”, dzięki któremu wierzący sięga do głębi, czy, mówiąc 
językiem teologów -  do samego jądra, podstawy istnienia, czyli do Boga. 
W tym znaczeniu ikona jest możliwością symbolicznego doświadczenia 
Boga, który z miłości do człowieka dokonał kenozy (uniżenia), i przyjmu
jąc ciało ludzkie, umożliwił odnalezienie w sobie Jego obrazu (tzw. prze- 
bóstwienie), zaciemnionego przez grzech pierworodny. Sens ikony jest 
możliwy do zrozumienia także przez zstępujący porządek, istniejący we 
wszechświecie. Jak twierdzi Irina Jazykowa, aby zrozumieć takie zna
czenie terminu ikona najlepiej posługiwać się symbolem drabiny obra
zów, której szczeble oznaczają porządek świata. U podstaw tego porząd
ku leży przekonanie o istnieniu pierwowzoru, tzw. ikony naturalnej (ico
ană naturală), rozumianej jako Praobraz Boga, od którego odbija się 
(pochodzi) wszystko, co istnieje. Każde dzieło stworzenia w świecie, po
wołanym do istnienia przez Boga, posiada w sobie fragment bożego obra
zu. Naturalną ikoną -  obrazem Boga jest Jezus, Bóg-Człowiek, noszący 
w sobie obraz Ojca (Kol 1,15; Flp 2, 6-7). Zgodnie z tradycją ewangelicz
ną i soborową dzięki Wcieleniu Jezusa człowiek ma możliwość oglądania 
prawdziwego Oblicza Najwyższego Niewidzialnego Boga. Hipostaza dwóch 
natur -  boskiej i ludzkiej -  zjednoczona jest bowiem w Chrystusie.
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Kolejnym stopniem drabiny jest człowiek, stworzony na obraz i podo
bieństwo Boże, co oznacza w teologii, iż jest on także ikoną Boga (Gen 1, 
26). Przez grzech pierworodny obraz ten jest w człowieku zaciemniony czy 
też, jak niekiedy nazywają ten stan teologowie -  uszkodzony. Dzięki wciele
niu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa oraz procesowi pracy duchowej, 
człowiek może ów obraz „przywrócić”, odbudować, a tym samym odzyskać 
(tzw. przebóstwienie). W językach słowiańskich, a także w rumuńskim, do
skonale widać ów porządek i dualizm chrześcijańskiej antropologii -  istnieje 
w nich słowo prepodobny, oznaczające dosłownie bardzo podobnego. Słowo 
to, pochodzące z cerkiewnosłowiańskiego, utworzone w epoce Cyryla i Me
todego jako odpowiednik greckiego terminu osios, wskazuje na możliwość 
osiągnięcia przez człowieka szczególnego stanu podobieństwa do Boga (ozna
cza człowieka przebóstwionego, czyli tego, który posiada w sobie obraz Boga; 
będącego na podobieństwo Boże). Wschód bardzo mocno akcentuje przebó
stwienie, które uznaje za właściwy cel życia człowieka na ziemi. Mimo ska
żenia świata i człowieka złem, częściowe przebóstwienie jest na ziemi moż
liwe. Dlatego też Kościół prawosławny określa terminem prepodobny świę
tych, a więc tych, którzy wzorowali się na Chrystusie i osiągnęli do Niego 
szczególne podobieństwo duchowe. Z tego samego powodu maluje także 
świętych na ikonach, ukazując ich jednak nie w ziemskim życiu, ale w po
śmiertnej chwale. W skupionych, zastygłych oczach świętych, w ich szatach 
i gestach, w postawie całego ciała widać zapatrzenie w Boga i opromienie
nie światłością Nieba. Ikona nie jest zatem portretem zwyczajnego człowie
ka, ale przedstawieniem człowieka, zjednoczonego z Bogiem (Tofiluk 2004: 
13). Odwrotnie, słowo bezobraznyj (neobrăzat) jest synonimem istoty nie- 
mającej obrazu, istoty, a nawet nieistniejącej czy martwej.

Niższym szczeblem drabiny jest stworzony przez Boga świat, odbijający 
obraz Boga, ale skażony złem grzechu pierworodnego. Ostatnim szczeblem 
jest ikona, oznaczająca wszelką ludzką twórczość, która powinna odbijać 
oblicze Boga ije  wysławiać. Trzeba podkreślić, iż ikona nie jest identycz
na z pierwowzorem, gdyż w ten sposób jej kult stałby się bałwochwal
stwem -  czym innym jest sam obraz, a czym innym to, co jest na nim przed
stawione. Ikona jest podobna do pierwowzoru, jest jego odbiciem, lecz 
w swej istocie różni się od niego. Teologowie podkreślają, iż wtradycji 
prawosławnej ikona jest jedynie symbolicznym znakiem obecności orygi
nału. Przedmiotem kultu wiernych nie jest więc dzieło sztuki, ale wyobra
żenie przedstawiające Postać, którą ikona ukazuje (Jan z Damaszku 1965: 
302-306; Grzegorz II 1965: 300-302; Bria 1994: 195). Zwracając się do 
ikony, człowiek zwraca się do Postaci, która jest na niej wyobrażona, a przez 
nią do Boga. Ikona staje się duchową wskazówką wmodlitwie, wymagają
cą porzucenia namiętności i obojętności na podniety świata zewnętrznego.
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Według I. Jazykowej, ikona powinna być traktowana w kulturze jako 
tekst sakralny, wymagający równoległego odczytania na wielu poziomach 
(1998: 21). Tym, co decyduje o umiejętności zrozumienia ikony, jest wła
ściwy kontekst -  to on sprawia, iż możemy zrozumieć znaczenia rozma
itych treści ikony (znaki i symbole) (Jazykowa 1998: 39-41). Teologowie 
i badacze są zgodni, iż właściwym tłem ikony jest liturgia i przestrzeń świą
tyni. Poza nimi symbolika ikony nie jest nigdy w pełni zrozumiała (Evdo
kimov 1986: 288-294; Trubieckoj 1998: 5-31; Florenski 1997: 41). Jed
nak współcześnie coraz częściej zwraca się uwagę, iż hermeneutyka ikony 
sięga w kulturze potocznej poza kontekst liturgiczny. Wystarczy odwrócić 
perspektywę i zapytać, czy każdy z wierzących widzi na ikonach to samo, 
czy postać lub temat są zawsze odbierane przez wiernych jednolicie, bez 
indywidualnych różnic? Dalej -  czy potrafimy zgodzić się, iż pewne szcze
góły na obrazach, zwłaszcza bardziej rozbudowanych, znaczą dla nas to 
samo? Kogo i co widzimy, opisujemy, anawet czcimy na świętych obra
zach? Takie pytania prowadzą do rozważań o roli sztuki ijej związków 
z odbiorcą, a także kulturą danego czasu i przestrzeni. Problematyka taka 
intrygowała kulturoznawców i historyków sztuki od dawna. Wystarczy przy
wołać klasyczne już prace Erwina Panofsky’ego ijego tezę, iż wyznaczni
kiem dzieła sztuki nie jest wartość artystyczna, ale uwikłanie w znaczenia 
i sensy, a odbiór możliwy jest w kontekście głębszych warstw kultury; czy 
też Ernesta Gombricha, który poszukiwania znaczenia obrazu wiązał za
równo z koniecznością uwzględnienia umysłu nadawcy, jak i indywidual
nej wyobraźni (Panofsky 1971; Gombrich 1981: 188). Gombrich pisał, iż 
znaczenie sztuki jest umowne -  to, co widzimy na obrazie zależy od indy
widualnej zdolności rozpoznawania rzeczy lub obrazów, istniejących w na
szej pamięci. Badacz ten wskazywał na jeszcze inną, ważną cechę odbioru 
sztuki -  nawet niepełny, niedokończony obraz może pobudzić wyobraź
nię widza do rzutowania czegoś, czego na obrazie... nie ma. (Gombrich 
1981: 202). Warto zwrócić także uwagę na pracę Davida Freedberga, który 
w tropieniu historii związków między ludźmi a wizerunkami poszedł chy
ba najdalej, ukazując, iż same obrazy (nie tylko sakralne) motywują ludzi 
do podjęcia konkretnych działań (podniecenia seksualnego, niszczenia, 
okaleczania, pocałunków, płaczu, podróży itd.) Obrazy bowiem to coś znacz
nie więcej, to także niekiedy uobecnienie namalowanej na nich Prawdy 
(Freedberg 2005: 27).

Takie poglądy pojawiają się nie tylko w stosunku do całej sztuki, ale 
także do jej szczególnej odmiany, jaką jest sztuka sakralna. W ostatnich 
latach Robin Cormac opublikował kilka prac, dotyczących ikony, poszu
kując w kanonicznych tematach wyobrażeń, charakterystycznych dla kul
tury, w której dzieło powstało. Warto zwrócić uwagę, iż Cormac dostrzega
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ikonę tam, gdzie nie widzą jej zazwyczaj teologowie prawosławni. Rozwój 
duchowości prawosławnej -  głęboko mistycznej, liturgicznej i ikonicznej 
-  spowodował, iż ikona została w którymś momencie najściślej związana 
z architektoniczną symboliką świątyni, a tym, co najpełniej pozwala zro
zumieć święty obraz jest odprawiana w cerkwi liturgia (Evdokimov 1986: 
288). Poza świątynią i liturgią, ikona i to, co jest na niej namalowane, jest 
zawsze na poły martwe. Cormac idzie jednak dalej -  proponuje, aby spoj
rzeć na ikonę nie tylko poprzez świątynię i liturgię, ale także przez kulturę, 
w której ikona powstała czy funkcjonuje. To bowiem, co widzimy, może 
zmieniać się w czasie, a nawet przestrzeni kulturowej. Autor podkreśla, iż 
kanoniczność malowania ikony, przestrzegana głównie w środowiskach 
mnichów, nie musi zakładać jednolitego odbiorcy i takich samych treści, 
dostrzeganych na obrazach (Cormac 1999: passim). Warto dostrzec, iż re
ligijna geneza ikony nie oznacza jej ścisłych i wyłącznych związków ze 
świątynią i liturgią. Ikona powstała jako portret, umieszczany na grobow
cach zmarłych, ajej związki z chrześcijańską świątynią, jak również przed
miotami i szatami liturgicznymi, ścianami, deskami, domami czy drogami, 
podkreślił Sobór Nicejski II w 787 r.6. Przez wieki wierzący chrześcijanie 
wieszali ją  na ścianach izb mieszkalnych, kładli obok ogniska domowego, 
umieszczali w przydrożnych kaplicach, na rozstajach dróg czy nosili na 
piersiach; dzisiaj widnieje w portfelach czy na ekranach komputerów. Mimo 
iż namalowana została w konkretnym czasie i przestrzeni, treści na niej 
widziane mogą się zmieniać wraz z upływem lat. Cormac twierdzi, iż poj
mowanie ikony jako dzieła związanego z konkretnym społeczeństwem po
zwala na badania świata zbiorowych wyobrażeń. Mimo iż kultura potocz
na nie wytworzyła sztuki ikony, to jednak sztuka ikon w pewnym sensie 
dostosowała się do wyobrażeń zbiorowych. Tym samym kanoniczność ikony 
nie musi zakładać jednakowego odbioru jej treści przez różnych widzów 
(Cormac 1999: passim). Owo wzajemne przenikanie ikony i kultury pod
kreślali także niektórzy badacze rumuńscy. Nae Popescu dostrzegał, iż iko
ny włączyły się w zbiorowe wyobrażenia ludowe, stając się impulsem do 
powstania nowych opowieści. Według autora, ludowe kolędy znane w Ol
tenii, Transylwanii czy Mołdawii, inspirowane były nie tylko Ewangelią, 
żywotami świętych i kazaniami duchownych, lecz także ikonami, w tym 
pisanymi na ścianach cerkwi i monastyrów (Popescu 1925: 5-8). Podobne 
związki między ikonami a tekstami folkloru rumuńskiego dostrzegał G. Balş. 
Analizował on związki ikony Chrzest Pański i ludowej legendy Cyrograf 
Adama, pochodzącej od znanego apokryfu bizantyjskiego Żywot Adama

6 Dekret Wiary, Sobór Nicejski II (787) [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych, t. I 
(325-787), opr. ks. A. Baron, ks. H. Pietras, Kraków 2003, s. 337.
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i Ewy. Według badacza, treść tego apokryfu ulegała na terenach rumuń
skich zmianom, co z kolei odzwierciedlało się w szczegółach malowanych 
ikon (Balş 1930: 9-14). Kultura typu ludowego tworzyła nierzadko treść 
ikony, i odwrotnie -  ikona oddziaływała na treść wierzeń ludowych. Rów
nież L. Szilard zwracał uwagę na szczególne znaczenie ikon w obrzędach 
na Bałkanach i w Grecji, w których ikony wykorzystywane były przede 
wszystkim poza przestrzenią cerkwi. Mimo iż duchowieństwo dostrzegało 
sprzeczność niektórych rytuałów z kanonem chrześcijaństwa, a uczestni
czących w uroczystościach mieszkańców wiosek nazywało heretykami, 
wypożyczało jednak ikony z cerkwi, dając tym samym przyzwolenie na 
odprawianie ludowego święta i wykorzystanie ikony poza przestrzenią świą
tyni (Szilard 1884: 57-67)7.

Kult ikony poza przestrzenią świątyni i liturgią umożliwiajej badanie w od
niesieniu do świata zbiorowych wyobrażeń ludzi, którzy w danym miejscu 
i czasie otaczają czcią owe święte obrazy. Ikona bowiem w świadomości typu 
ludowego posiada swoje własne znaczenia, które odnoszą się nie tylko do 
kanonicznych treści religijnych -  jest ona także jednym ze znaków wizji 
świata, w którym funkcjonuje. Pytanie, czym jest ikona, co jest na niej nama
lowane i co oznacza w kulturze, jest jednocześnie badaniem świata zbioro
wych wyobrażeń, istniejących w tej kulturze. Odbiorcy sztuki różnią się mię
dzy sobą, a zrozumienie czym jest sztuka i co w niej widzą wymaga uwzględ
nienia poziomu ich wiedzy oraz kultury. Taka postawa badawcza nie wynika 
ze skrajnego relatywizmu w podejściu do sztuki sakralnej, ale z dostrzeżenia 
różnych kontekstów, wjakich ikona występowała przez wieki w kulturze.

2. RAJ NIEUTRACONY? IKONY CERKWI 
BUKOWIŃSKICH JAKO SYMBOLE MITU 

O RAJSKIM POCZĄTKU

2.1. BARWY CERKWI A BARWY BUKOWINY

W zbiorowej świadomości ikony malowanych cerkwi i monastyrów 
Bukowiny stanowią niezwykłą przestrzeń, w której dominuje przede wszyst
kim barwa. W obszarze tym dostrzega się zarówno poszczególne barwy,

7 Szilard opisał ludowy zwyczaj tzw. nestinarstwa, odbywający się w początkach czerwca 
na Bałkanach, podczas którego mieszkańcy wiosek wynoszą z cerkwi ikonę św. św. Konstanty
na i Heleny i odprawiają przy niej taniec na rozżarzonych węglach (tzw. igranie z ogniem).
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użyte do ukazania szat postaci świętych, jak i barwy tła cerkwi. E. Olędz- 
ka-Frybesowa, opisując polichromię zewnętrzną cerkwi w Humorze, w róż
norodności jej barw dostrzegała swoistą harmonię:

Obfitość czerwieni po prawej stronie malarz równoważy plamami tej barwy 
po przeciwnej stronie, ale unikając symetrycznej odpowiedniości tych rów
noważników. I tak czerwone są elementy stroju dwu aniołów z lewej strony: 
wielkiego cherubina podtrzymującego kolistą mandorlę ijednego z tych mniej
szych, które trzymają zasłonę tajemnicy nad centralną wielką Dłonią. Ich part
nerzy z prawicy odziani są natomiast w zielenie, ochry i żółcie. Ale harmonia 
wykracza daleko poza mechaniczne odpowiedniości: czerwień bywa równo
ważona równie radosną nutą olśniewającej bieli. Spoza czerwonego płaszcza 
cherubina wysuwa się tylko rąbek sukni, ale o jakiej świetlistości! Niżej zaś, 
im bardziej była gwałtowna, cała w czerwieniach, postać Marii, tym bardziej 
uciszona sylwetka drugiego Orędownika -  św. Jana. Jej koloryt jest surowy, 
niemal ascetyczny: nic tylko ciemne brązy i matowa biel. Płaszcz, równie obfi
ty, miękkofałdzisty, spływa po tej stronie kojąco i łagodnie (Olędzka-Frybe- 
sowa 1989: 148).

Kolorystyka postaci oraz tła dominującego w malowidłach ściennych 
powoduje, iż w świadomości typu ludowego rozmieszczony na cerkwiach 
religijny program ikonograficzny jest dostrzegany wybiórczo. Nierzadko 
wierny, obserwujący świat ikon, zatrzymuje się na ich barwach, nie wnika
jąc w znaczenie teologiczne przedstawień. Poszczególne sceny i kompo
zycje religijne, dotyczące najważniejszych dogmatów chrześcijaństwa oraz 
ich głębokie przesłanie odchodzą na plan dalszy, zacierają się, a rolę pierw
szoplanową przejmuje barwa. W powszechnym odczuciu malowniczy świat 
fresków cerkiewnych, rozbrzmiewający wielością sensów i kolorów, pod
porządkowany jest jednej, określonej barwie na każdej cerkwi. Tę harmo
nię kolorów ajednocześnie dominantę kolorystyczną poszczególnych świą
tyń Bukowiny dostrzegają mieszkańcy okolicznych wiosek. Na ścianach 
cerkwi w Humorze w potocznym odczuciu dominuje kolor czerwony, zwany 
także często ceglastym czy też ochrą:

Cerkiew jest pomalowana w środku i na zewnątrz, a to dlatego, że taka była 
kiedyś moda. Dzisiaj jest już bardzo niewiele cerkwi malowanych na zewnątrz. 
Są malowane wyjątkowo pięknymi kolorami, a zwłaszcza czerwonymi. Ale jest 
więcej kolorów: żółty, niebieski, zielony. Każda z cerkwi ma swój dominujący 
kolor. Ta ma kolor ceglany, kasztanowy, kolor czerwony o odcieniu jesiennym, 
kiedy roślinność zapada w sen zimowy, ale wzasadzie nie jest to ceglany. W Su- 
ceviţa jest żółty, a w Moldoviţei niebieski. Nie wiem dokładnie co tam jest na
malowane. Wiedziałam kto malował, ale już nie pamiętam, idźcie do przewod
nika, w cerkwi wam opowiedzą. Jest przedstawiony koniec człowieka, koniec 
grzechu, wędrówka i zejście do piekła. To jest zaraz obok drzwi do cerkwi. Nie
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miałam nigdy czasu iść i studiować tego, co jest namalowane, byłam nauczy
cielką i cały czas byłam zajęta dziećmi8.

Podobnie jest w cerkwi w Vatra Moldoviţei, wktórej, według miesz
kańców, dominuje barwa żółto-złota (galben-aurin):

Każda z cerkwi ma swój charakterystyczny kolor, dominujący, żeby się czymś 
od siebie różniły, żeby nie były takie same. W Molodoviţa kolorem tym jest 
żółto-złoty. Kolory są naturalne, otrzymywane z otoczenia9.

Szczególnej symboliki nabiera jednak kolor niebieski, dominujący na 
ścianach cerkwi w Voroneţ, który nie tylko na Bukowinie, ale i w całej 
Rumunii określany jest już odrębną nazwą: błękit woroniecki (albastrul 
voroneţul). Przez niektórych błękit ten porównywany jest z barwami naj
większych malarzy świata: Giotta i Carpaccia (Grecoveanu 1937: 15), Mi
chała Anioła (Sterpu 1956: 133) czy Rubensa (Simionovici 1997: 64). W wy
powiedzi jednej z kobiet z wioski Voroneţ kolor i znaczenie tego miejsca 
porównywane są do rzymskiej Kaplicy Sykstyńskiej:

Kolor niebieski jest charakterystyczny dla cerkwi w Voroneţ, najlepiej zacho
wał się w stosunku do innych kolorów. Sam nie ma żadnego znaczenia. Każda 
cerkiew ma swój kolor charakterystyczny -  czerwony, żółty. Trwałość tych farb, 
którymi były malowane cerkwie, zawdzięcza się ekstraktom z roślin. Jest to 
druga Kaplica Sykstyńska Europy10.

Bogactwo kolorów malowideł ściennych cerkwi i monastyrów Buko
winy tworzy w powszechnym odczuciu świat pełen harmonii. Z dominują
cym tonem cerkwi -  błękitem, ochrą, zielenią, żółcią, czerwienią, łączą się 
barwy pochodne, dopełniające. Całość tworzy harmonijny świat kolorów, 
opisywany nierzadko w kulturze potocznej przez metaforę śpiewu, który 
rozbrzmiewając różnymi głosami, układa się w jedną zachwycającą melo
dię. Owa harmonia nie rodzi się jednak „z samej siebie” -  w wielu tekstach 
kultury tłem dla barwnych ikon staje się krajobraz Bukowiny:

Ikony skąpane w sennym chłodzie cerkwi zrodziły w mojej głowie dziwne uczu
cie. Kiedy wszedłem, doznałem wstrząsu i poczułem, że mogę namalować iko
nę nieskończoności w duszy... Obiecuję, że kiedyś to uczynię. Zajmij miejsce 
obok ikonostasu, blisko drzwi cerkwi i słuchaj... To głos przodków, to głos zie
mi... Tu, w atmosferze boskiej ciszy, symfonia barw ze ścian starej cerkwi współ
zawodniczy z subtelnym błękitem gwiezdnych przestrzeni w czasie letnich 
nocy... Przechodzień, który odchodzi i powraca... Przy wejściu do monastyru, 
przy drzwiach, trzech chłopów tnie gałęzie jodły. Na prawo rozciągają się moc

8 BT, Humor, K, NN, lat 76, nauczycielka.
9 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 35, mniszka.

10 BT, Voroneţ, K, NN, lat 45, Rumunka, prawosławna, bezrobotna, gospodyni.
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ne fundamenty. Jesień spowija to miejsce jak barwny diadem. Napełnia doliny 
światłem przenikającym przez gałęzie drzew. Jej dotknięcie czerwienią fresków 
odbija blask przejrzystej budowli. Dziedziniec (dwór) porośnięty kwiatami je
siennych zimowitów i owoców w kolorze miedzi, zawiniętych w oszronione 
trawy. Ze wzgórz rozciąga się obraz pastwisk i grzbietów górskich, z owcami 
i poruszającymi się ludźmi. Pracowite słońce chylące się ku zachodowi i świę
ta cisza, dzwoniąca na skraju otoczenia, wjasnej wodzie, wktórej kąpią się 
promienie roztańczonego łagodnego dnia (Moitrici 2001: 164).

Adolf Wickenhauser, czerniowiecki XIX-wieczny historyk, jeden 
z pierwszych badaczy zajmujących się tematem cerkwi i monastyrów, roz
poczynał swoje prace od ukazania piękna regionu w każdej porze roku. 
Z charakterystycznych dla Bukowiny barw, tworzących swoistą pełnię 
człowieczego roku, wyłaniały się malowane świątynie11. Takie opisy do
dawali także inni historycy i historycy sztuki (Drăguţ, Icolescu 1975: 5), 
tworząc pewien styl opisu, w którym historia świątyń rozpoczynała się 
(i nadal rozpoczyna) od ukazania piękna natury. Zwyczaj ten przeniknął 
do kultury potocznej, rodząc w niej przekonanie, iż barwy ikon ze ścian 
monastyrów mają swe źródła w przyrodzie regionu. Błękit nieba, zieleń 
lasów i łąk, złoto słońca, bogactwo ziemi, naturalna przyroda, choć nie 
dzika i nie budząca lęku w człowieku, tworzą podstawowy schemat opi
sów Bukowiny i wybudowanych tu cerkwi12. Po II wojnie światowej, 
w czasach dominacji ideologii polityczno-narodowej, schematy łączące 
kolory świątyń z barwą regionu wzbogaciły się o kolejne treści. Niepo
twierdzona hipoteza o istnieniu lokalnych szkół malarskich, z których 
pochodzić mieli malarze-Mołdawianie (Rumuni), autorzy polichromii 
ściennej bukowińskich świątyń, przeniknęła do kultury potocznej. Taki
mi schematami posługuje się współcześnie jedna z mniszek z Voroneţ, 
dla której harmonia barw tej cerkwi -  czerpiąca z barw Bukowiny -  staje 
się jednocześnie dowodem na wysoki poziom artystyczny mołdawskich 
malarzy:

„Ziemia śpiewająca w obrazach”. W Voroneţ, tak jak i w Moldoviţei, Suce
viţa, Humor i Arbore śpiewają (rozbrzmiewają) kolory. Dla wrażliwej duszy, 
kochającej boską prawdę, kontemplacja Ikon tych cerkwi jest unikalnym prze
życiem. Nierzadko zadziwiają i w trakcie Liturgii, w takich chwilach, jak przez 
przejrzystą barwną błonę, słychać rozlegający się z wnętrza czysty i harmonij
ny śpiew. Czerwień, brąz, purpura, biel, wszystko otoczone błękitem, tworzy 
harmonię, która zgadza się z umiarem linii. Proporcje są podporządkowane ca
łości malarstwa i rytmowi każdej sceny. Porządek linii jest całkowicie splecio

11 Zob. m.in. Wickenhauser (1886: 5-6).
12 Ulegają mu także polscy badacze, którzy nierzadko piszą o związkach przyrody Bu

kowiny ibarw cerkwi wprzepiękny, poetycki sposób. Zob. Olędzka-Frybesowa (1989: 155).
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ny ze zgodnością barw. Ciepły ton purpury, otoczony żółtym złotem, jaśniejące 
pasma bieli i błękit dźwięków są świadectwem całkowitej dojrzałości artystycz
nej malarzy naszych Monastyrów (Simionovici 1997: 70-71).

Ideologiczne treści przenikają także do świadomości mieszkańców wio
sek, którzy potwierdzenie narodowości malarzy-Mołdawian odnajdują 
w zbieżności kolorystyki strojów świętych postaci na ikonach z barwami 
haftów na strojach ludowych:

Cerkiew malował malarz rumuński, mołdawski, tutejszy, dlatego jest dużo na
szych kolorów na cerkwi. Wielu spośród namalowanych świętych nosi stroje 
wtutejszych kolorach, czerwonych, niebieskich. Ważne jest, że cerkiew jest 
malowana, tak nam się bardziej podoba13.

W niektórych tekstach kultury rumuńskiej częstym motywem opisu jest 
także piękno i dostatek żyjących tu ludzi. Mieszkańcy Bukowiny -  urodzi
wi, żyjący w harmonii z otoczeniem, uprawiający rolę, zajmujący się ho
dowlą zwierząt, ukazywani są na tle barw i specyficznych cech każdej z pór 
roku, wypełniając swe codzienne czynności. Trudy i niedogodności wiej
skiego życia, a także jego cechy negatywne, nie są dostrzegane, ustępując 
swoistej egzaltacji regionem. Takie schematy odnaleźć można w pracach 
jednego ze współczesnych Bukowińczyków -  Mircea Moitrici, dla którego 
dzieła mołdawskiej sztuki czerpią swe źródło z piękna Bukowiny i same są 
światłem dla otoczenia:

Skąd pochodzi barwa Voroneţ?... Sekret stuleci żywił ten mit i oto upłynęło już 
pięć wieków od kiedy fundacje Stefana Wielkiego i Świętego oraz innych wo
jewodów odsłaniają (rozjaśniają) gwiezdne polany w wielkich lasach Bukowi
ny. Myślę, że błękit z Voroneţ stanowi ziemski odpowiednik zieleni rozłożonej 
przez naturę na ojcowiźnie. Nie znam, w żadnej innej części, tak misternej har
monii jak tutaj.

Wiosną, Bukowina jest przyśpiewką niesioną zjednej przełęczy na drugą, krzy
kiem, który naśladuje ruch między Orionem a Łabędziem. Wszystko jest uspo
kajającym pocieszeniem nieba i spotkaniem między żurawiami, które podążają 
w stronę Suczawy, Mołdawii lub Siretu.

Latem, Bukowina jest świętem rzek i lasów, kiedy przybywa wielu ludzi z od
dali, aby słuchać dzwonów naszej nieśmiertelności.

Jesieniąjest bezgranicznym blaskiem, słodkim migotaniem lat; stulecia marzeń 
(snów) gromadzą się wokół tej pory roku. Bukowina jest wówczas regionem 
szczęśliwym, oracją godów jeleni, które ryczą pośród wzniesień. Mężczyźni 
gromadzą w owczarniach swe mienie. Wioski spowijają dymy. Przygotowania

13 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 74, ewangeliczka z rodziny niemieckiej.
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do śniegów. Gospodarze ostrzą kantowniki. Inni -  mężczyźni i kobiety zbierają 
płody ziemi, a ich dzień rozpoczyna się pod wieczór i kończy następnego wie
czora, i oto zima jest już w drodze, zawadiacka (niesforna) oblubienica.

... Od wieków Bukowina promieniowała światłem i przyjmowała czyste świa
tło z otoczenia, od tych, którzy zatrzymali się w świętych ołtarzach przez dłu
gie wieki (Motrici 2001: 10-11)14.

Ten styl opisu traktowany być może jako „tekst kultury”, ogniskujący 
rozmaite znaczenia i sensy wiązane z cerkwiami i monastyrami Bukowiny 
w rumuńskiej kulturze potocznej. Barwy ikon i krajobrazu, dostatek i szczę
ście żyjących tu mieszkańców są typowymi składnikami mitycznego ukształ
towania przestrzeni miejsc kultu religijnego na Bukowinie. Elementy kraj
obrazu Bukowiny zostają w potocznych wyobrażeniach tak wykorzystane 
iprzekształcone, aby mogły zaistnieć wwyobraźni mitycznej. Powstały 
w ten sposób świat zbiorowych wyobrażeń opiera się na wykorzystaniu 
znanych w kulturze obrazów, symboli i środków, typowych dla utrwalo
nych w kulturze opisów starotestamentowego raju. Kreacja ta ujawnia, iż 
istniejąca w wyobraźni zbiorowej tęsknota za doskonałym światem począt
ku utrwaliła się jako jeden z mechanizmów mitycznego myślenia. Przywo
ływane w opowieściach typu ludowego obrazy i symbole pozwalają do
świadczyć namiastki (a może realności?) Raju -  miejsca, w którym żył u po
czątku czasów w harmonii z Bogiem. Bukowińskie cerkwie i ich ikony, jako 
miejsca hierofaniczne, w których mieszka Bóg i święci, w zbiorowej wy
obraźni symbolicznie rekonstruują mityczny stan szczęśliwości. Ślady ta
kiej konstrukcji rzeczywistości obecne są w pismach naukowych, religij
nych oraz popularnych, uzupełnia je także miejscowa legenda. W niektó
rych tekstach kultury owa realność mitycznej przestrzeni wypiera wiedzę 
historyczną i geograficzną, prowadząc do harmonijnego współistnienia tych 
odmiennych treści. Opisy i znaczenia, związane z malowanymi cerkwia
mi, wykorzystują zarówno utrwalone w kulturze schematy, wzory, konwen
cje czy obrazy, odnoszące się do mitycznej krainy szczęścia, jak i sam me
chanizm odwoływania się do czasów początku. W świadomości typu ludo
wego ikony cerkiewne nie są odczytywane zgodnie z zawartymi w nich 
treściami teologicznymi, ale stają się jakby przeźroczyste, pełniąc rolę sym
bolu, przez który człowiek doświadcza krainy szczęścia. Ów mityczny 
wymiar odbioru cerkwi, ich barwy oraz czasu malowania powoduje, iż czło
wiek współczesny dzięki nieustannej obecności świętych postaci na iko
nach, włącza całość dziejów chrześcijaństwa w najbliższe otoczenie. Mi
tyczny początek trwa dzięki Obrazowi nieustannie „tu i teraz”, na Bukowi
nie. Biblijny Raj, znajdujący się gdzieś na wschodzie, utracony przez

14 Zob. także inne prace Motrici (1986), (1988).
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pierwszych ludzi po popełnieniu grzechu pierworodnego, trwa w niezmienny 
od wieków sposób na północnym wschodzie Rumunii.

W tekstach kultury obraz chrześcijańskiego raju, zgodnie z utrwaloną 
w świadomości typu ludowego tendencją do nakładania się czasów, ulega 
kontaminacji z początkiem państwa mołdawskiego w późnym średniowie
czu. Łączność tych motywów, symbolizowanych przez malowane cerkwie 
Bukowiny, daje poczucie swoistej jedności czy oczywistości. Metaforą Bu- 
kowiny-raju, którego znakiem były zabytki sztuki, pochodzące z czasów póź
nego średniowiecza, posługiwał już w XIX wieku największy pisarz i poeta 
rumuński -  Mihai Eminescu, dla którego historyczne powstanie Księstwa 
Mołdawskiego wiązało się zjednej strony z wydarzeniem legendarnym (le
genda o Dragoşu i rytualnych łowach) i losami historycznych władców Moł
dawii; z drugiej -  z chrześcijańską krainą wiecznego szczęścia:

Bukowina jest najstarszą i najpiękniejszą częścią naszej ziemi, rajem Mołda
wii, tu znajduje się święta twierdza Suczawa, dwór najstarszych władców, z ru
inami naszej ziemi, tu znajduje się siedziba metropolity, który rangą i niezawi
słością równy był patriarchom, tu znajdują się szczątki największych władców 
rumuńskich, tu śpi Dragoş -  pogromca żubrów, Aleksander -  który ustanowił 
prawa, Stefan -  przedmurze chrześcijaństwa.

Bukowina jest to ziemia usiana cerkwiami imonastyrami, założonymi przez 
oświeconych władców Mołdawii...
Bukowina jest naszą najdroższą ziemią, kolebką Mołdawii i najbardziej kwit
nącą krainą, gdzie żył niegdyś najbardziej wolny lud (Eminescu, za Motrici 
2001: 13).

Jak zauważa M. Eliade, takie tradycje „początków”, u podstaw których 
leży mityczna świadomość, mają charakter symboliczny (Eliade 2002: 126
-127). W potocznej świadomości tradycja historycznego wydarzenia, ja 
kim było powstanie Księstwa Mołdawskiego, powtarzana przez kronika
rzy i historyków, stanowi model wzorcowy, za pomocą którego odczytuje 
się wiele wydarzeń narodowej historii. Zabytki z czasów tworzenia się pań
stwowości stają się jednocześnie znakami tamtych czasów i wydarzeń. W ich 
historii odbijają się i przechowują znaczenia związane z mitem o chrześci
jańskim i historycznym początku. Ten związek i nakładanie się na siebie 
treści religijnych i narodowych oraz wiązanie ich z malowanymi cerkwia
mi Bukowiny daje Rumunom poczucie narodowej jedności. Ojczyzna i Or
todoksja są nieodłączne, istnieją we wzajemnej harmonii, stając się jedno
cześnie znakiem nie utraconego, ale ciągle istniejącego raju początku. Świad
kiem takiej wspólnoty są prawosławne, malowane z zewnątrz cerkwie 
Bukowiny. To nie unikatowa z punktu widzenia historii sztuki polichromia 
zewnętrzna czy głęboki sens religijny zaświadczają o ich wyjątkowości,
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ale symbolizowana przez nie jedność ortodoksji i narodu rumuńskiego. Jed
ność ta, sięgająca czasów biblijnego początku, staje się -  według jednej 
z mniszek z monastyru Voroneţ -  namiastką czy wręcz rzeczywistością edeń- 
skiego ogrodu:

Dla nas, współczesnych mnichów, podobnie jak i dla naszych poprzedników
(przodków), Ojczyzna i Ortodoksja są „ogrodem raju” danym nam od Boga,
abyśmy „pracowali w nim i go strzegli” święcie (Siminovici 1997: 130-131).

Motyw raju-ogrodu jest jednym znajczęściej przywoływanych wyobra
żeń biblijnego Edenu z Księgi Rodzaju, zasadzonego przez Boga u począt
ku stworzenia, miejsca, gdzie pierwsi ludzie żyli w harmonii z Bogiem (Rdz 
1, 8-25). Elementy raju -  ogrodu, położonego gdzieś na wschodzie (sad 
rodzący owoce ze świętym drzewem pośrodku, rzeka nawadniająca ogród, 
człowiek żyjący w harmonii z Bogiem) stały się archetypicznym wyobra
żeniem, pojawiającym się w rozmaitych tekstach kultury europejskiej, przez 
które człowiek kreował otoczenie, dążąc do „czasowego odzyskania” utra
conej świętej przestrzeni i czasu raju. Jak twierdził R. Vulcănescu (1985: 
363-364) i I. Evseev (1998: 344-345), archetyp raju-ogrodu ma silne po
świadczenia w literaturze15 i folklorze rumuńskim, gdzie obok archetypu 
raju położonego na szczytach góry, funkcjonuje jako wyobrażenie pier
wotnej, początkowej, nietkniętej ludzką ręką natury. Adamowy raj symbo
lizuje czas kosmicznej i społecznej harmonii, w której człowiek nie znał 
zła, choroby czy nieszczęścia czasu historycznego (Evseev 1998: 344). 
Bukowina -  cudowny ogród, w którym rosną różnorodne drzewa owoco
we, zieleń łąk i kwiatów, czyste źródła i rzeki, święta rzeka -  Moldowa, 
ludzie odpoczywający w cieniu drzew, przy zastawionych suto stołach, 
pojawia się w rozmaitych ludowych legendach. Miejsce drzewa życia, 
rosnącego pośrodku ogrodu, stanowiącego punkt przecięcia między świa
tami, przejmuje w tych wyobrażeniach cerkiew lub monastyr. Ów zwią
zek cerkwi i monastyrów budowanych w ogrodzie -  symbolu ziemskie
go raju spotykamy niekiedy w popularnych opowieściach i legendach. 
E. Cosma przytoczyła znaną na Bukowinie legendę o podróży mnichów 
z pustyni Jordanu, którzy spotkali Matkę Bożą, prosząc ją, aby zaprowa
dziła ich do ogrodu-miejsca Jej Świętości. Dowiedziawszy się, iż ogro
dem tym jest Bukowina, pielgrzymi-tułacze postanowili pozostać tu na 
wieki. Konsekwencją osiedlenia się mnichów było wertykalne i horyzon
talne uporządkowanie przestrzeni -  budowa monastyru (Cosma 2000: 218). 
Owa tęsknota za idealnym, rajskim światem uwidacznia się także w tek

15 Metaforą raju-ogrodu lub raju położonego w bukowych lasach w odniesieniu do Bu
kowiny posługiwali się Aleksandi (2001: 40-41), Eminescu (2001: 101-102) czy Goga 
(2001: 105-109).
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ście Olgi Grecoveanu, w którym piękno Bukowiny i barwy cerkwi i mo
nastyrów są dziełem samego Stwórcy:

0  ile Bukowina jest wysoko położona, o tyle jej góry nie są zbyt ostre, ale 
łagodne, w zasięgu chmur, jakby zostały wypieszczone przez Boga. Drzewa 
ich nie zakrywają ijak gdyby jedynie spacerowały po nich. Są tu drzewa-posta- 
ci; samotne jak pustelnicy, zgromadzone razem jak święci lub idący w procesji, 
idą grzbietem gór i wszystkie są mnichami [...]. Wyłaniając się na tle błękitne
go nieba, ze śniegu czystszego niż rosa, wyrastając z niskiej i soczystej trawy, 
owe czarne jodły są odbiciem dwóch charakterystycznych kolorów ze strojów 
mężczyzn i kobiet, pasterzy trzód, przyodzianych w kożuszki. Biała sierść owiec
1 czarna wełna -  oto cała Bukowina. Czystość, surowość, wieczna żałoba u te
go ludu po Stefanie; barwy są dla Boga. Dla niego jest błękit złączony z ziele
nią w monastyrze Voroneţ, gdzie przybyłam na początku, zaraz po tym jak prze
byłam bród Moldowy, świętej rzeki, której imię nosi Ziemia Mołdawska. Burz
liwa rzeka miotająca błyskawice. Przestrzeń ogrodzona murem, drzwi otwiera
jące się ku polanom trawy. Voroneţjest otwartą Ewangelią, wznoszącą się z traw! 
(Grecoveanu 1939: 34-60).

W myśleniu typu ludowego barwy ikon i elementów krajobrazu służą kre
acji w otoczeniu człowieka mitycznej topografii Raju. Religijne przeobraże
nia treści mitycznych spowodowały, iż punktowi centralnemu, w biblijnym 
raju zajmowanemu przez święte drzewo, w tekstach kultury rumuńskiej od
powiada malowany monastyr. Wystarczy jednak przypomnieć, iż w tradycji 
chrześcijańskiej symbolem utraconego raju stały się monastyry i ogrody 
monastyczne (Evseev 1998: 344), aby uzmysłowić sobie jak trwałe są me
chanizmy mitycznego myślenia, tkwiące wciąż w kulturze i przywołujące 
pamięć o „ziemskiej arkadii”, istniejącej w tym miejscu od początku czasów.

2.2. SYMBOLIKA BUKOWINY JAKO CENTRUM ŚWIATA 
-  „SERCE", „WYSPA" I „OKNO DO NIEBA"

Motyw Bukowiny z malowanymi cerkwiami będącymi namiastką raju 
przenika się także w zbiorowych wyobrażeniach z ideą miejsca-axis mun- 
di, w którym istnieje stały kontakt między światami. Symbolika taka rodzi 
się często w opozycji Bukowiny i pozostałych regionów Rumunii. Buko
wina, a nawet w niektórych tekstach folkloru -  cała Mołdawia, staje się 
szczególną -  wyodrębnianą -  przestrzenią Rumunii. Jednym z wyrazów 
tej opozycji jest barwa -  Bukowina, nazywana krainą harmonijnych barw, 
której znakiem są malowane cerkwie, opisywana jest w zbiorowych wy
obrażeniach w analogii do środka świata, istniejącego w przestrzeni pier
wotnego, bezbarwnego chaosu pozostałych regionów Rumunii:
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Malowana cerkiew jest ładniejsza. W naszej okolicy wszystko jest bardziej 
kolorowe i malowane w porównaniu z innymi miejscami, np. z Dobrudżą.
Bukowina to okolica, w której maluje się pisanki, są tradycje tkackie, tu jest 
coś z duchowości. Kiedyś, gdy byłam mała, malowidła były znacznie wyraź
niejsze, teraz nic nie widać, nie wiem, co na nich jest16.

Owo wyodrębnienie regionu Bukowiny z Rumunii odbywa się również 
przez opozycję bogactwa do ubóstwa. Odmienność Bukowiny, świat jej 
barw widniejących w malowidłach ścian chrześcijańskich świątyń staje się 
symbolem bogactwa i dostatku. Odmiennie -  widok cerkwi pozbawionej 
malowideł, istniejących poza przestrzenią Bukowiny, interpretowany jest 
jako znak ubóstwa, jak ma to miejsce w opowieści o cerkwi w Putnej:

Cerkiew była malowana na zewnętrz anonimowo, ale malowidła zostały znisz
czone przez Kozaków, którzy szukali tu skarbu. Ściany były malowane praw
dziwym złotem. Kozacy podstawili pod nie misy, a następnie podpalili cerkiew. 
Złoto spłynęło do mis, a malowidła zostały zniszczone. W 500. rocznicę po
wstania cerkiew ma zostać ponownie odmalowana. Cerkwie są malowane, bo 
Dom Boga musi pięknie wyglądać. W całym naszym regionie, na Bukowinie, 
są pomalowane cerkwie. Niewymalowana cerkiew to tak, jak człowiek w sa
mej koszuli17.

Niektóre prace w określeniu najważniejszego punktu przestrzeni posłu
gują się metaforą serca. Określenie takie pojawia się zarówno w odniesie
niu do samej Bukowiny, jak ijej poszczególnych miejsc, obrosłych w mi
tologii rumuńskiej rozmaitymi znaczeniami:

Bezustannie doświadczam jej serc 
Serce tęsknoty -  Czerniowce 
Serce gór -  Rarău
Serce zieleni -  Câmpulung Moldovenesc 
Serce przyśpiewek i legendy -  Suczawa 
Serce jedności narodu -  Putna 
Oto Ona...
Bukowina, ikona do nieba, podróżująca w duchowych szatach, z duszy do 
duszy, z ogniska do ogniska, wznosząca się w modlitwie i pięknie, niosąca 
przez stulecia, jak powiew, znamię nieśmiertelności (Moitrici 2001: 14).

Serce jako jeden z symboli axis-mundi używane jest w opisach cerkwi. 
Symbol ten, włączony do schematów odnoszących się do mitycznego 
ukształtowania otoczenia, rekonstytuuje w zbiorowych wyobrażeniach prze
strzeń raju:

16 BT, Arbore, K, NN, lat 20, studentka.
17 BT, Putna, K, NN, kat 50, mniszka.
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W sercu wsi u podnóża Karpat, pomiędzy jaśniejącą bielą domów a soczystą zie
lenią buków, jesionów ijodeł, odcinających się od błękitu nieba, wznosi się pro
sta cerkiew, której zewnętrzne wymalowane ściany przedstawiają figury i sceny, 
wznoszące się wysoko do góry, aż pod sam dach, zakończony od wschodniej 
strony pojedynczą wieżą. W przejrzystym, miłym, jasnym świetle otoczenia, ściany 
cerkwi odbijają błękit nieba, zieleń drzew i łąk, złoto słońca i czerwień kwiatów 
rosnących w ogrodach gospodyń (Comarnescu 1959: 5).

Symbolika axis mundi ujawnia się zarówno w mitycznej kreacji regio
nu, jak i ikon umieszczonych na poszczególnych cerkwiach. Mityczna kre
acja regionu ma już także swoje odbicie wjęzyku, w którym w określeniu 
Bukowiny coraz częściej pojawia się formuła Bukowina-Ikona do nieba 
(Bucovina-Icoană spre cer), sugerując, iż właśnie w jej przestrzeni -  jak 
w axis mundi -  dokonuje się nieustające przejście między światami. Taki
mi symbolami posługuje się współcześnie Mihai Motrici, który, mówiąc 
o duchowym doświadczeniu tego „unikalnego regionu świata”, dostrzega 
odbicie w nim boskich barw -  błękitu nieba izieleni raju (2001: 9-15). 
Podobnie Pimen, arcybiskup Suczawy i Radowiec, wykorzystując symbo
likę Motrici przekonuje, iż piękno tego miejsca powstało dzięki naturze 
danej od Boga oraz twórczości człowieka (cerkwie, monastyry, malarstwo, 
rzeźba itd.), wypływającej z wiary przodków. Nawiązując do biblijnych 
opisów raju, ksiądz ten pisze, iż mistycznego, duchowego wymiaru Buko
winy -  analogicznie jak ikony w prawosławiu -  doświadczyć może jedy
nie człowiek, którego „oczy widzą, auszy słyszą” (Pimen 2001: 7-8). 
W świadomości typu ludowego określanie Bukowiny ikoną do nieba wią
że się z przekonaniem, iż ikona -  jako miejsce mediacji -  jest symbolicz
nym odbiciem postaci świętej na niej wyobrażonej. Kraina ta staje się w zbio
rowych wyobrażeniach odbiciem boskiego -  pochodzącego z nieba -  świa
tła. Takie samo znaczenie ma inne, współcześnie używane określenie 
Bukowiny: okno do nieba (Bucovina -fereastră spre cer). W zbiorowych 
wyobrażeniach owa analogia pomiędzy doświadczeniem ikony a doświad
czeniem Bukowiny przenosi się także na malowane cerkwie. Simionovici, 
opisując ikony na zewnętrznych ścianach cerkwi w Voroneţ, nazywa je okna
mi do nieba (Simionovici 1997: 38). W niektórych tekstach kultury obda
rza się je mianem okien do serca ziemi (fereastră spre inima pământului) 
lub oknien do serca Bukowiny (fereastră spre inima Bucovinei) (Motrici 
1986; Motrici 1988). Owa mediacyjność Bukowiny, cerkwi, a także jej ikon 
wyraża się w przekonaniu, iż w miejscu tym, wzorem mitycznego raju, Bóg 
wraz ze swoimi świętymi przebywają wciąż między ludźmi. Znakiem tej 
obecności jest barwa -  pochodzący z nieba woroniecki błękit, dzięki które
mu ludzie doświadczają nieba:
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Patrząc na malowidło (pochodzące z 1547 roku) rozciągające się na błękit
nym tle i wznosząc wzrok na okap Cerkwi, ma się wrażenie, iż zstąpiła ona 
z nieba lub też, dokładniej, okruch nieba został zawieszony na jej ścianach. Nie
znani malarze Monastyru w Voroneţ, których imiona są zapisane w księdze 
życia w niebiosach, osadzili niebo na ziemi, aby wznieść ludzi do nieba (Si- 
mionovici 2001: 12).

Niekiedy poszczególne ikony zostają w zbiorowej świadomości wyod
rębnione ze ścian cerkwi i stają się przestrzenią, która otwiera, a także prze
nosi do nieba. Trudno jest niekiedy stwierdzić, w jakim stopniu określenia 
takie wynikają z myślenia symbolicznego, a w jakim stają się doznawaną, 
realną rzeczywistością. Dla Cezara Sterpu ikona Sądu Ostatecznego na za
chodniej ścianie cerkwi w Voroneţ otwiera symbolicznie niebo. Postać Boga 
Ojca, siedzącego w otwartych oknach nieba, otoczonego znakami zodiaku, 
obwieszcza, iż w tej przestrzeni kończy się (umiera) ziemski i zaczyna inny 
czas. Człowiek, który przekroczył wrota monastyru i stanął przed błękitem 
ścian cerkwi, dotyka nieba (Sterpu 1956?: 127-133)18. Takie znaczenia, zwią
zane z barwą cerkwi w Voroneţ oraz szczególne, coraz silniejsze, podkreśla
nie miejsca i roli tej świątyni w dawnej i współczesnej mitologii narodowo- 
-religijnej coraz częściej przenikają do świadomości mieszkańców bukowiń
skich wiosek. Pragnienie życia blisko centrum świata, charakterystyczne dla 
społeczności archaicznych, które utrwaliło się jako jeden z mechanizmów 
mitycznego myślenia, wyraża się niekiedy przekonaniem, iż błękit z Voro- 
neţ odciśnięty został także na ścianach innych malowanych cerkwi Buko
winy. U podstaw takiego myślenia tkwi wciąż jeszcze żywa ludzka tęskno
ta za boskim rajem, jak widać to w opowieści jednej z kobiet o cerkwi w Hu
morze:

Cerkiew malował ten sam malarz, który malował w Voroneţ, on się tu schronił 
razem z mnichami. Stefan Wielki skończył naszą cerkiew, tzn. dał pieniądze. Ma
lowana cerkiew jest ładniejsza. Takie same kolory, zobaczcie, niebieski z Voroneţ 
jest też u nas. A ikona na przodzie jest dokładnie taka sama, jak w Voroneţ19.

Jednym z wyrazów nadawania Bukowinie i cerkwiom znaczenia środ
ka świata jest posługiwanie się symboliką ołtarza, w tradycji chrześcijań
skiej -  najważniejszej części świątyni, która styka się zniebem. Symbolika 
taka, nakładająca się na obraz drabiny do nieba ujrzanej we śnie przez Jaku
ba, pojawia się w tekście poety Anatola E. Baconsky, w którym Bukowina 
włączona zostaj e w historię powszechną, staj ąc się swoistym początkiem całej

18 Strepu pisze dosłownie, iż człowiek może umierać, ponieważ ucałował niebo (acum 
pot să mor căci am sărutat cerul).

19 BT, Humor, K, NN, lat 48, Rumunka, prawosławna, gospodyni domowa.
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europejskiej kultury i chrześcijańskiej religii. Człowiek współczesny może 
odzyskać utraconą pamięć rajskich początków na Bukowinie, wmiejscu, 
w którym każdy monastyr staje się znakiem zapomnianej prawdy:

Jeżeli chcesz zapomnieć lub przypomnieć sobie, udaj się na północ i uderz nocą 
w bramy monastyrów Bukowiny, gdzie europejska mitologia zbudowała jeden 
ze swoich ołtarzy. Tam, niczym we śnie, przybędziesz w oblicze nieznanych 
czasów dawnej wspaniałości i usłyszysz szelest (szmer) zielonych motyli, któ
re budzą się na gałęziach kapłańskich drzew, przygotowując rytuał Kwietnia, 
tajemniczego i zmiennego boga, przybywającego wciąż z odległych stron ze 
szczodrym słońcem i nagłymi porywami na grzbietach gór, gdzie zlewa się świa
tło i cień. Podobnie jak Jakub, będziesz podążał za trzodami o zmierzchu i bę
dziesz wspinał się po nierealnych stopniach drabiny między chmurami i doli
nami z mgieł, pośród przejmującej dreszczem (straszliwej) samotności, w któ
rej ciszą jest muzyka i wszystko nadaje formę twoich myślom. Może uda ci się 
podpatrzyć jedną z wiosennych burz, która zmienia skóry wężom i ożywia jo
dły tej krainy, jedną z tych czystych burz, wybuchających wściekłym i okrut
nym błyskiem jak pączki, upajając czule i ożywczo. Może dostrzeżesz wśród 
hieratycznych skał kryniczne wody i czarną kozicę zjej cudowną, pełną wspa
niałości sylwetką, wznoszącą się ponad przepaściami, w których ukrywają się 
resztki śniegów i wygnane duchy. Może usłyszysz dzikiego głuszca śpiewają
cego w brzasku poranka; usłyszysz jego obłąkany śpiew miłości i śmierci w kra
inie wiosennych nocy, na tle szmerów i bladych pomroków dziejów w prze
strzeni Karpat, wyczarowanej przez Eminescu, Sadoveanu, Blagę... Idź ipo- 
kłoń się samotności i naucz się mocy ich religii i czarów (Baconsky, za Moitrici 
2001: 11-12).

Wyobrażeniem Raju i axis mundi, według J. Sokolskego i Sochy-Pie- 
kło stanowiącym daleki ślad archaicznych wierzeń związanych z tzw. Wy
spami Szczęśliwymi, a od czasów średniowiecza będącym jednym z naj
bardziej żywych wyobrażeń, tkwiących w świadomości Europejczyków, 
jest także obraz wyspy (Sokolski 1994: 264; Socha-Piekło 1999). Jak twier
dzi D. Czaja, w zbiorowej wyobraźni funkcjonuje ona jako metafora za
ginionej, rajskiej rzeczywistości (Czaja 1994: 154). W wierzeniach ru
muńskich wyspa stawała się niekiedy symbolem dokonującej się ongiś 
kosmogonii. Jednocześnie, pod wpływem chrześcijaństwa, kojarzona była 
z pierwotną, nietkniętą ludzkim grzechem, rajską naturą. Skalna lub piasz
czysta wyspa, przeciwstawiana była chaosowi pierwotnych wód. W dal
szych przeobrażeniach symbolika jej przeniesiona została na arkę Noego 
oraz Kościół (Cerkiew)-okręt, gromadzący chrześcijan (Evseev 1998: 189
-190). W odniesieniu do Bukowiny taką symboliką posłużył się laureat 
Nagrody Nobla -  Andre Lwoff, używając określenia archipelag mona
styrów (arhipelagul mînastiresc):



Ikona jako zwierciadło czasu. Wyobrażenia typu ludowego... 181

Wszystko jest tu tak harmonijne, że nastraja cię do medytacji, przynoszącej ci 
optymistyczne impulsy... W przedsionku każdego miejsca z „archipelagu mo
nastyrów”, wŢara de Sus (=Górna Mołdawia), poznasz iprzeżyjesz wpełni 
uczucie ciszy ... (Lwoff, za Pascu, b.r.w.: 3).

Wyobrażenie Bukowiny-archipelagu monastyrów funkcjonuje od tego 
czasu coraz powszechniej w kręgu kultury potocznej, a zwłaszcza w wy
dawanych przez monastyry przewodnikach turystycznych. Przykładem ta
kiej mitologizacji jest wydany w ostatnim czasie miniprzewodnik po trzy
nastu cerkwiach regionu, w którym zarówno Rumunia, jak i Bukowina na
zywane są archipelagiem monastyrów (Pascu b.r.w.).

3. BIBLIA PAUPERUM A  PROGRAM IKONOGRAFICZ
NY PISANYCH CERKWI NA BUKOWINIE

3.1. DEFINICJE I INSPIRACJE BADAWCZE. BIBLIA PAUPERUM 
JAKO TEKST KULTURY

Malowane cerkwie i monastyry północnej Mołdawii jako przedmiot ana
lizy różnych dyscyplin wiedzy naukowej pojawiły się na przełomie XIX 
i XX wieku. Przeszło sto lat badań naukowych zaowocowało wieloma hi
potezami, dotyczącymi zarówno genezy monastycyzmu na obecnych tere
nach rumuńskich, architektury cerkwi mołdawskich, programu ikonogra
ficznego, stylu malowideł, jak i źródła inspiracji polichromii zewnętrznej. 
W latach międzywojennych w Rumunii pojawiły się nowe tendencje ba
dawcze, które głosiły konieczność badań nad samym fenomenem ikono
grafii prawosławnej mołdawskich cerkwi. W tym czasie powstała najbar
dziej rozpowszechniona hipoteza badawcza, która znaczenia malowideł 
wiązała z kulturą ludową i nazywała je Biblią pauperum. Istotą tej hipote
zy było przekonanie, iż program ikonograficzny cerkwi powstał w XVI w. 
jako wykładnia teologii chrześcijańskiej (prawosławnej) dla niepiśmienne
go ludu. Przekładając język Biblii-Słowa na język Biblii-Obrazu, treści teo
logii ukazywane poprzez sztukę stawały się narzędziem powszechnej edu
kacji ortodoksyjnych wiernych pochodzących z wiosek bukowińskich. Na 
bazie tej hipotezy rozwinęły się także badania nad elementami tzw. ludo
wej kultury starorumuńskiej, mającymi jakoby istnieć w malowidłach już 
od czasów średniowiecza.
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Nazwanie Biblią pauperum ikon napisanych na ścianach cerkwi wy
nika jednak z niewłaściwego przenoszenia znaczeń z kręgu katolickiego 
na sztukę prawosławia. Badacze rumuńscy w definicji terminu Biblia pau
perum odwołują się do jego podstawowego znaczenia, sięgającego cza
sów późnego średniowiecza. Biblia pauperum oraz powstałe z czasem 
synonimy: Biblia ubogich, Biblia maluczkich, Biblia niepiśmiennych, 
używane były w odniesieniu do religijnej literatury, przeznaczonej dla 
katolickich księży mających nauczać lud. Biblią pauperum nazywano 
anonimowe dzieło, powstałe najprawdopodobniej w XIII wieku w kręgu 
benedyktynów na zachodzie Europy, ilustrowane serią przedstawień ze 
Starego Testamentu oraz z życia Chrystusa w zestawieniu typologicznym. 
Nazwa dzieła pochodzi najprawdopodobniej z późniejszych dopisków, 
umieszczanych przez duchownych na marginesach niektórych rękopisów. 
Biblia przeznaczona była dla zakonnych kaznodziejów, mających trud
ności w posługiwaniu się łaciną oraz -  pośrednio -  dla niewykształco
nych warstw społeczeństwa, dla którego stanowiła obrazowo-dydaktycz- 
ne zestawienie najważniejszych wydarzeń biblijnych i ich znaczenia do
gmatycznego. Trudno określić termin powstania dzieła, gdyż oryginał 
Biblii pauperum jest nieznany, a najstarsze zachowane egzemplarze po
chodzą z ok. 1300 r. Pierwotna redakcja ilustracyjna zawierała prawdo
podobnie 38 grup obrazowych, z których każda obejmowała jedną scenę 
Nowego Testamentu, dwie sceny Starego Testamentu i cztery figury pro
roków (Birkenmajer, Kocowski, Trzynadlowski 1971: 144-145). W póź
nym średniowieczu terminem tym zaczęto nazywać także tematy ikono
graficzne (przedstawienia malarskie lub rzeźbę) wykonywane na ścia
nach kościołów gotyckich (Guriewicz 1987: 171ns). Sztuka z kręgu 
chrześcijaństwa zachodniego zyskała wówczas znaczenie edukacyjne, 
stając się środkiem nauczania i rozpowszechniania teologii.

W okresie reformacji (XVII w.) na zachodzie Europy powstał jeszcze 
inny rodzaj ludowej biblii, zwany Biblia picta, czyli Biblią obrazkową. 
Nazwa ta używana była w odniesieniu do druków o charakterze religij
nym, zawierających drzeworyty oraz krótkie cytaty biblijne lub objaśnie
nia. Ten rodzaj biblii był przeznaczony dla wiernych nieumiejących czy
tać, którzy czerpali naukę teologii chrześcijańskiej przede wszystkim z ob
razu (Birkenmajer, Kocowski, Trzynadlowski 1971: 144-145). Pierwotne 
znaczenie Biblii pauperum można zatem potraktować jako specyficzny ro
dzaj działania warstw wyższych, które za pośrednictwem słowa i obrazu 
starały się prowadzić edukację religijną wśród warstw niższych:

BIBLIA PAUPERUM: TEMATY BIBLIJNE, SŁOWO, OBRAZ, KULTURA 
WYSOKA, ELEMENT DYDAKTYCZNY, KULTURA NISKA.
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Jak twierdzi A. Guriewicz, w czasach późnego średniowiecza zaczęto 
dostrzegać odmienność form religijnych właściwych duchownym, zakon
nikom, ludziom wykształconym od ludowych. Różnice doprowadziły z cza
sem do negatywnego wartościowania ludowej religijności, którą zaczęto 
określać m.in. jako: zwulgaryzowaną wersję chrześcijaństwa, religię pro
stacką, prelogiczną, dziecinną, nieokrzesaną czy wręcz prymitywną (Gu
riewicz 1987: 17sn). Terminy te doskonale odzwierciedlają funkcjonujący 
w społeczeństwie podział na kulturę, a co za tym idzie, religijność wysoką 
i niską (kanoniczną i ludową)20. Z czasem powstała hipoteza o odmienno
ści, ale i swoistej logice tkwiącej w sposobie postrzegania świata właści
wej ludziom prostym. U podstaw tego nurtu tkwiło przekonanie, iż ludowa 
religijność, posiadająca silną tradycję mitu, magii i rytuału, różni się od 
świadomości religijnej tzw. warstw wyższych. Od końca średniowiecza 
podejmowane były zatem poznawcze i dydaktyczne próby oddziaływania 
na ludową świadomość. Teologowie chrześcijańscy uznali, iż z ludem trze
ba rozmawiać językiem prostym i dla niego zrozumiałym, bez wnikania 
w zawiłości teologiczne, opierając się przy tym na folklorze i stosując jego 
stylistykę. Ponieważ większość społeczeństwa średniowiecznego nie znała 
pisma, w szerzeniu Biblii ważne stało się posługiwanie słowem i obrazem. 
Pod wpływem takich nurtów powstawać zaczęła literatura, przeznaczona 
dla ludu, z której korzystali księża i kaznodzieje, aby nauczać Biblii, wy
korzystując ludowy sposób myślenia oraz bliskie mu tematy (opowieści 
o cudach, siłach nieczystych, wędrówkach duszy w świecie pozagrobowym, 
widzeniach, żywotach świętych) (Guriewicz 1987: 17sn). Biblia paupe
rum stawała się rodzajem uproszczonej, wykorzystującej ludową stylisty
kę wiedzy biblijnej, przekazywanej przez warstwy wyższe ludowi:

BIBLIA PAUPERUM: TEMATY BIBLIJNE OPARTE NA LUDOWEJ STY
LISTYCE, OBRAZ, SŁOWO, KULTURA WYSOKA, KULTURA NISKA,
ELEMENT DYDAKTYCZNY.

Z perspektywy dzisiejszych badań antropologicznych wiadomo, iż za
równo znaczenia związane w kulturze typu ludowego z samą świątynią, 
jak ijej malarstwem, nie muszą być zgodne z kanonem teologii. Hipoteza 
o ludowej biblii oraz jej odpowiednikach, występujących pod postacią ma
lowideł ściennych świątyń chrześcijańskich stworzonych w czasach póź
nego średniowiecza, była rodzajem powszechnego złudzenia kulturowego, 
u podstaw którego tkwił znany mit nauki europejskiej, odwołujący się do

20 Takie ujęcie badawcze kryje się także w rumuńskim odpowiedniku terminu Biblia 
pauperum -  Biblia celor neştiutori, które odpowiada polskiemu terminowi Biblia nierozu- 
miejących (Biblia niewiedzących).
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podziału na kultury wyższe i niższe, elitarne i nieelitarne, a szerzej -  do 
opozycji kultura-natura. Analiza zjawiska, jakim było powstanie Biblii pau
perum, ukazuje, iż dzieło to należało do kręgu tzw. kultury wysokiej -  stwo
rzone zostało przez warstwę władającą pismem z myślą o nauczaniu warstw 
niższych, na ogół niepiśmiennych. Odmienność intelektualna pociągała za 
sobą nieuchronnie wartościowanie -  kultura ludowa traktowana była jako 
niższa, ajej charakterystycznymi cechami stawały się niepiśmienność, ni
ski poziom rozwoju umysłowego, „horyzont ograniczony do minimum”. 
W historii nauki europejskiej ten sposób mitologizacji rzeczywistości przez 
długi czas narzucał ramy pojęciowe, z których trudno było się wyzwolić.

Warto podkreślić, iż przy takim podejściu do kultury ludowej oraz wpro
wadzeniu terminu Biblia pauperum do sztuki, zmieniała się pierwotna rola 
tejże sztuki -  wyznaczona jej w ontologii chrześcijańskiej funkcja „odbicia 
piękna samego Boga” została zredukowana do narzędzia powszechnej edu
kacji. Jednocześnie bezkrytycznie przyjmowano hipotezę o kanonicznym 
odbiorze sztuki chrześcijańskiej. Uważano, że treści teologiczne, zawarte 
w Biblii-Słowie, nie zmienią się po przełożeniu jej na Biblię-Obraz i zosta
ną odczytane w kulturze ludowej zgodnie z chrześcijańskim kanonem. 
W takim podejściu badawczym tkwiło milczące założenie o możliwości 
zredukowania „nierówności” między kulturą wyższą a niższą i przekona
nie, iż w ikonografii Biblii-Obrazu lud widzi to samo, co intelektualiści. 
Takie „ukryte sensy” tkwią np. w fotografiach odświętnie ubranego ludu 
rumuńskiego, ukazanego na tle barwnych ścian bukowińskich cerkwi i mo
nastyrów, zamieszczanych powszechnie w przewodnikach, reklamówkach 
turystycznych i opracowaniach etnograficznych. Mają one świadczyć o ta
kim właśnie, jednolitym i zgodnym z chrześcijańskim kanonem rozumie
niu znaczeń świątyń i ich malarstwa w ludowej kulturze (patrzcie, oto nasz 
lud, piękny, zdrowy i czysty u źródeł swojej religii i korzeni).

Nie można także zapominać, iż określanie programu ikonograficznego 
cerkwi mołdawskich terminem Biblia Pauperum wynika z nieświadomego 
u wielu badaczy przenoszenia na ikonę terminologii, charakterystycznej 
dla kultury katolickiej. Nie uwzględnia się różnic między katolicyzmem 
a prawosławiem w sposobie postrzegania świętego obrazu, jakie narodziły 
się w wyniku rozbicia chrześcijaństwa w 1054 roku na wschodnie i zachod
nie. Od tego czasu losy obu Kościołów toczyły się w większej lub mniej
szej izolacji, doprowadzając do odmiennego ukształtowania duchowości, 
czyli sposobu przeżywania relacji z Bogiem. Przejawiało się to w rozma
itych dziedzinach: liturgii, obrządku, rytuale, kulcie świętych, a także świę
tego obrazu-ikony. Mimo ogromnego zainteresowania ikoną na Zachodzie, 
różnice między Wschodem aZachodem w podejściu do świętego obrazu
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nie zostały dotąd oficjalnie przezwyciężone, choć na terenach pogranicza 
kulturowego i religijnego, tam, gdzie na co dzień współżyją ze sobą katoli
cy i prawosławni, istnieje znaczne podobieństwo w kulcie świętych obra
zów. Znaczna część katolików przechowała pierwotne, chrześcijańskie po
dejście do świętego obrazu, tak trwałe w duchowości prawosławnej. W teo
logii Zachodu, mimo zwycięstwa ortodoksji potwierdzonego uznaniem kultu 
ikony na soborach w 787 i 847 r., święty obraz jest przede wszystkim Bi
blią pauperum -  środkiem, pomocnym w nauczaniu wiernych oraz ele
mentem dekoracji świątyni. Wschód -  odmiennie -  zawsze patrzył na ikonę 
wyłącznie przez Objawienie i Wcielenie Boga-Człowieka. Odmiennie 
kształtująca się duchowość inaczej rozłożyła wprawosławiu ikatolicy- 
zmie akcenty. W katolickim spojrzeniu na ikonę podkreśla się jej funkcje 
dydaktyczne i estetyczne; prawosławie łączy dwa zasadnicze i nieodłączne 
elementy: apofatyczne doświadczenie Boga i zstępujący porządek ko
smiczny, przejęty z filozofii neoplatońskiej. Człowiek poprzez ikonę wstę
puje ku Bogu, a Bóg dokonuje kenozy ku człowiekowi. Ikona jest rozwi
nięciem tajemnicy wiary, jest drogą do Boga, która prowadzi przez Syna. 
Trzeba jednak pamiętać, iż w wędrówce tej człowiek musi dokonać ze
spolenia umysłu i serca, przechodząc tzw. paschalną drogę. To przejście 
jest warunkiem koniecznym do zyskania nowego spojrzenia i odnalezienia 
w ikonie rzeczywistego, choć nie namacalnego obrazu Boga21. Ze współ
czesną popularnością ikony nie wiąże się jednak jej zrozumienie, trzeba 
bowiem wiele czasu, aby człowiek odzyskał „moc spojrzenia”, a ikona do 
niego przemówiła.

W poszukiwaniu znaczenia terminu Biblia pauperum uwzględnić trze
ba przemiany nauki w ciągu XX wieku, a wraz z nimi powstawanie no
wych paradygmatów w etnologii, czy -  jak już powszechnie nazywa się tę 
dyscypilnę wiedzy -  antropologii kultury. Umożliwiły one szersze rozu
mienie terminu ludowość. Teza Bystronia, iż ludowość jest rodzajem świa
domości, a nie kulturą warstwy społecznej, przyczyniła się do powstania 
w ciągu ostatnich lat w Polsce wielu rozpraw, dotyczących nowych możli
wości badań nad kulturą ludową. Obawa wielu etnografów, czy głębokie 
przekształcenia, jakim uległa po wojnie ta kultura, nie zniszczą definityw
nie cech deskryptywnych świadomości wiejskiej, została rozwiana przez 
uznanie, iż ludowość jest rodzajem świadomości mitycznej, w której współ
istnieją i mieszają się różne systemy kulturowe (archaiczne, mitologiczne, 
religijne). Potraktowana jako przestrzeń, w której zawarte są odległe histo

21 Literatura na ten temat jest bardzo bogata, zob. m.in. Marion (1990: 12-29); Nyssen 
(1990: 3-11).
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rycznie treści kultury, pozwala na pozbycie się sądów wartościujących i sto
sowania metod, zmierzających do jej rozumienia. Taka perspektywa badań 
umożliwia mówienie o trwałości świadomości ludowej, mimo upływu cza
su i dokonywujących się przemian społeczno-kulturowych. Jednocześnie 
każdy człowiek, niezależnie od poziomu wykształcenia, ogłady kulturowej 
czy przynależności społecznej, może ujawniać elementy tej świadomości 
w sposobie myślenia:

Ludoznawstwo nie zajmuje się „ludem”, lecz pewnymi jego treściami, nie do
tyczy zatem całej grupy społecznej, lecz pewnych składników w kulturze róż
nych grup... W każdym z nas mogą być, prócz treści przekazywanych za po
średnictwem pisma, także i inne treści, przekazywane drogą bezpośredniej tra
dycji ustnej. Ludoznawstwo jest nauką o pewnych określonych treściach kultu
rowych, anie o określonych grupach społecznych (Bystroń 1939: 3).

Zmiany metodologiczne znalazły odbicie w terminologii -  antropolo
gowie zajmujący się tym obszarem badań skłonni są wmiejsce określenia 
kultura czy świadomość ludowa używać terminu kultura czy też świado
mość typu ludowego. Jeżeli jednak we współczesnej etnologii traktuje się 
ludowość jako określoną formę świadomości, to zmian terminologicznych 
wymaga także analiza zjawiska religijności ludowej. Mimo iż wiele aspek
tów współczesnej religijności typu ludowego nie zostało jeszcze w wystar
czający sposób zbadanych, a pytanie M. Zowczak -  czy w ogóle istnieje 
fenomen kulturowy zwany teologią ludową (2000: 487-485) -  nie docze
kało się jeszcze szerszej dyskusji, to za główne cechy tej religijności antro
pologowie kultury skłonni są uznawać:

1. specyficzny sposób postrzegania rzeczywistości, związany z mitem 
(Guriewicz 1987: passim; Papadima 1995; Czachowski 1999: 4-22; Grusz
czyńska 1999: 23-32; Eliade 1998ab: passim ; Tokarska-Bakir 2000: pas
sim);

2. sensualizm, wrażliwość mirakularną, przekonanie o nadprzyrodzo
nym charakterze rzeczy i zjawisk w świecie, zmieszanie płaszczyzny ziem
skiej z nadprzyrodzoną, materialnej z duchową, utożsamienie prezentacji 
z tym, co prezentowane i związany z tym naiwny realizm (Czarnowski 
1956a: 80-105; Guriewicz 1987: 39ns, 170-195; Hemke, Olędzki 1990: 8
-24; Adamczyk 1996: 9-46; Tokarska-Bakir 2000: 39ns; Stomma 2002: 
258-262);

3. oralny sposób bycia w świecie, skupienie się na ustnym wymiarze 
(warstwie) kultury (Bystroń 1927: 510-520; Guriewicz 1987: 18ns, 40; 
Tokarska-Bakir 2000: 27-28);

4. specyficzne połączenie kanonicznej teologii Kościoła (tekstu i ob
rzędu) oraz źródeł niekanonicznych, charakterystycznych dla wspólnot tra
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dycyjnych (tekstu i obrzędu) (Tomicki 1981: 29sn; Guriewicz 1987: 24sn, 
76; Mariański 1992: 16-19; Papadima 1995; Adamczyk 1996: 9-46; Mi
hail 1997: 172; Eliade 1998a,b: passim; Łużny 1998: 35-46; Zowczak 2000: 
5-47; Minczew 2003: 11-18);

5. specyficzne rozumienie czasu i przestrzeni (Czarnowski 1956b: 108
-121; Tomicki 1981: 29-33; Guriewicz 1987: 84ns; Eliade 1998ab: pas
sim);

6. rytualizm, powtarzanie, wiarę na słowo (Czarnowski 1956a: 80-105; 
Tomicki 1981: 29; Guriewicz 1987: 41-43, 95, 195-196; Stomma 2002: 
248-251);

7. skłonność do zniekształceń, uproszczeń i kontaminacji (Czarnowski 
1956a: 80-105; Guriewicz 1987: 17ns; Zowczak 2002).

Zmianę podejścia badawczego, wynikającą z antropologizacji humani
styki, deklarują także niektórzy historycy sztuki, twierdząc, iż sztuka jako 
jeden z elementów kultury, wymaga badania kontekstowego. Ervin Panof- 
sky w klasycznych już dzisiaj rozważaniach nad fenomenem sztuki odwo
łuje się do tezy, iż wyznacznikiem dzieła nie jest wartość artystyczna, jak 
dotychczas sądzono, ale jego uwikłanie w znaczenia i sensy kultury. Od
biór dzieł sztuki możliwy jest w kontekście głębszych warstw kultury i może 
odbywać się wjęzyku symbolicznym (Panofsky 1971). Ernest Gombrich 
w rozważaniach nad znaczeniem sztuki zwraca uwagę na siłę, jaką w od
biorze sztuki zyskuje indywidualna wyobraźnia. „Zrozumieć obraz” ozna
cza umieścić go we własnym doświadczeniu świata (a więc wkulturze): 
prawdziwe znaczenie objawi się nam tylko pod warunkiem uwzględnienia 
umysłu nadawcy (Gombrich 1981: 188). Znaczenie sztuki jest umowne 
i podlega kategorii mimesis -  to, co widzimy w danej formie, zależy od 
zdolności rozpoznawania rzeczy lub obrazów, istniejących w naszej pa
mięci. Gombrich wskazuje jeszcze na inną, ważną dla etnologa cechę od
bioru sztuki -  na jej indywidualne lub społeczne odniesienie do kryterium 
prawdy: nawet niepełny obraz może pobudzić wyobraźnię widza do rzutowa
nia czegoś, czego na obrazie nie ma (1981: 202). Zmianę w podejściu do 
sztuki deklarują polscy historycy sztuki22 i etnologowie. Czesław Robo- 
tycki, wskazując na kulturowe i kontekstowe uwikłanie sztuki, uznaje ist
nienie odmiennych perspektyw jej funkcjonowania i społecznego odbioru 
(1992: 65-100). Zbliżone podejście, opierające się na przekonaniu, iż sztuka 
ijej odbiór, podobnie jak cała kultura, rządzą się własnymi regułami, mają 
także K. Piątkowska (1994), A. Jackowski (1994), D. Czaja (1998), J. To- 
karska-Bakir (2000), M. Zowczak (2000) czy A. Niedźwiedź (2005).

22 Zob. prace m.in. Porębskiego (1981, 1986) czy Białostockiego (1980).
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Zmiany w humanistyce oraz założenie, iż nie istnieje jeden ściśle okre
ślony sposób odbioru rzeczywistości, lecz możliwe są także światy alter
natywne, doprowadził badaczy zajmujących się religijnością typu ludowe
go do przekonania o konieczności zwrócenia się w badaniach w stronę tej 
właśnie kultury. Kultura typu ludowego sama tworzy głębokie znaczenia 
i posiada autonomiczne wyobrażenia, odnoszące się do sfery sacrum. Wnik
nięcie do tej świadomości przy równoczesnym zachowaniu statusu bada
cza stało się jedną z podstawowych metod, stosowanych przez współcze
snych antropologów kultury. Taką perspektywę badań w przypadku ludo
wej literatury religijnej rozumiał dobrze Ryszard Łużny, który, analizując 
rosyjską pieśń ludową o charakterze epickim z terenu Wschodniej Sło
wiańszczyzny, użył terminu Biblia pauperum (1992: 147). Wyszedł on 
z przekonania, iż fenomen literackiej Biblii pauperum nie musi opierać się 
wyłącznie na przetworzonych przez twórców literatury motywach i wąt
kach Starego i Nowego Testamentu. Biblia ze swym kanonem stanowi tyl
ko jedno ze źródeł, mających wpływ na religijność ludową. Zaznaczając, iż 
mimo ściśle biblijnej genezy tego rodzaju twórczości, pojawiają się w niej 
czasem utwory, odwołujące się do innych niż tradycyjne wątki Nowego 
i Starego Testamentu. Łużny twierdził, iż tematy utworów zaczerpnięte były 
z kompilacji i skrótów Biblii (wybrane wątki staro- i nowotestamentowe), 
apokryfów (które rozumiał jako niekanoniczną, odrzuconą przez Kościół 
literaturę) oraz innych gatunków literatury religijnej i teologicznej -  pism 
ojców Kościoła, żywotów świętych, hagiografii. Autor twierdził, iż bada
nie fenomenu, jakim jest Biblia pauperum, wymaga zwrócenia się w stro
nę kultury ludowej. Dopiero po analizie występujących wniej wątków i mo
tywów można zrekonstruować świętą historię ludu, określaną na zacho
dzie Europy terminem Biblia pauperum. Łużny był także świadomy, iż 
w ludowej biblistyce przeniesionej do rzeczywistości kulturowo-religijnej 
kręgu bizantyńsko-słowiańskiego i ludowego, odzwierciedlają się nie tylko 
motywy i wątki chrześcijańskiej teologii, lecz także inny -  archaiczny -  nurt 
duchowości i obrzędowości nieoficjalnej, alternatywnej wobec Cerkwi 
(Łużny 1992: 149). Autor dostrzegał także znaczenie przestrzeni kulturowej 
-  Słowiańszczyzny Wschodniej, pod wpływem której wiele motywów bi
blijnych uległo zasadniczej zmianie. Podobną perspektywę przyjęła M. Zow- 
czak przy próbie rekonstrukcji modelu wersji ludowej biblii, ukazując trwa
łość wielu jej elementów we współczesnej religijności na terenach pograni
cza wschodniego. Dostrzegła ona dwa źródła, mające zasadniczy wpływ na 
ukształtowanie Biblii pauperum -  tradycję katolicką (choć ze względu na 
obszar badań, w którym dochodzi do nieustannego nakładania się wpływów 
katolicyzmu i prawosławia, lepiej może mówić w tym wypadku -  chrześci
jańską -  przyp. E.K.), opartą na tekstach kanonicznych i apokryficznych,
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oraz tradycję archaiczną, związaną z etosem rolniczym (2000: 5sn). We współ
czesnych badaniach antropologicznych znika zatem podział na kulturę wy
ższą i niższą oraz rozmyślnie wprowadzony element dydaktyczny. Biblia 
pauperum stanowi określony system wierzeń religijnych, charakterystycz
nych dla świadomości typu ludowego, w których istnieje wzajemny związek 
między tekstami kanonicznymi i pseudokanonicznymi, krążącymi w okre
ślonej przestrzeni kulturowej i mającymi wpływ na wierzenia, symbole, ob
razy, obrzędy i rytuały charakterystyczne dla społeczności rolniczych. W wy
niku oddziaływania tekstów kulturowo bliskich tworzy się specyficzny typ 
wierzeń typu ludowego, pozwalających odróżnić je od innych:

BIBLIA PAUPERUM: ŚWIADOMOŚĆ TYPU LUDOWEGO, TEMATY BI
BLIJNE (KANON), APOKRYF, SŁOWO, OBRAZ, OBRZĘD, ONTOLOGIA 
ARCHAICZNA, PRZESTRZEŃ KULTUROWA.

3.2. BIBLIA PAUPERUM A  PROGRAM IKONOGRAFICZNY 
PISANYCH CERKWI NA BUKOWINIE

Od początku wieku XX problem genezy programu ikonograficznego 
malowanych cerkwi i monastyrów Bukowiny stał się tematem dyskusji 
naukowców i teologów prawosławnych. W latach międzywojennych, rów
nolegle do hipotez, które łączyły genezę malarstwa ściennego z wpływami 
obcych kultur, pojawiły się nowe koncepcje, wktórych dostrzeżono zna
czenie religijne, a następnie historyczne owych obrazów. Hipoteza Biblii 
pauperum głosiła, iż datowane na czasy późnego średniowiecza malarstwo 
ścienne cerkwi mołdawskich zastępowało Biblię. Najważniejszą funkcją 
obrazkowej biblii była edukacja niepiśmiennego ludu okolicznych wiosek. 
Konieczność stworzenia „teologicznego języka dla ludu”, posługującego 
się obrazem, upraszczającego tematy religijne i wykorzystującego moty
wy istniejące w folklorze, spowodowała zdaniem badaczy, iż na zewnętrz
nych ścianach świątyń pojawiły się przedstawienia specjalnie dobranych 
tematów teologii chrześcijańskiej. Hipoteza ta rozpowszechniła się w na
uce rumuńskiej po drugiej wojnie światowej; malarstwo określano wów
czas jako księgę ubogich lub literaturę analfabetów:

Przedstawienie tych obrazów na fasadach cerkwi, według teologicznych kon
cepcji tamtych czasów, pełniło rolę edukacyjną dla człowieka średniowieczne
go nieustanne zagrożonego i dręczonego mistycznymi wizjami, wpisując się 
w program niemych kazań, które musiały posiadać całe dekoracje cerkwi. „Ma
larstwo jest literaturą analfabetów” (Drăguţ 1965: 78-79).
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U podstaw takiego nazewnictwa leżała znana w tradycji prawosławnej 
analogia pomiędzy Biblią-Słowem, odnoszącym się do chrześcijańskiej 
świętej księgi -  Pisma Świętego, a Biblią-Obrazem, ukazywaną przez iko
nę. Nawiązując do teologii chrześcijańskiej, która głosiła, iż mądrość Pi
sma Świętego została objawiona autorom i napisana pod natchnieniem Du
cha Świętego, malowanie ikon pojmowano jako czynność analogiczną do 
pisania biblii. Takie znaczenie przechowało w używanym także współcze
śnie na terenie Rumunii określeniu malarza ikon jako ikonopisca (icono
pis), który nie maluje, ale pisze ikony. Powrót do religijnego statusu ikony, 
u podstaw której leży Objawienie, odnajdujemy także dzisiaj w wypowie
dziach prawosławnych mniszek:

Cel obrazowy Ikony jest równoznaczny ze słownym głoszeniem Ewangelii (rów
noważność obraz -  słowo): zjednej strony -  afirmacja i upamiętnienie Wciele
nia, a z drugiej wzniesienie umysłu tego, który ją kontempluje i wielbi do przed
stawianego prototypu; ponieważ w Ikonie jest uwielbiana (czczona) przedsta
wiana Hipostaza, a nie jej materia (Simionovici 1997: 46).

Znaczenie malowideł ściennych cerkwi i monastyrów na Bukowinie jako 
Biblii pauperum przeniknęło do kultury ludowej. Świadomość edukacyj
nej roli programu ikonograficznego cerkwi, pojawiająca się u większości 
mieszkańców bukowińskich wiosek, ujawnia jednak jedne z najbardziej 
zaskakujących i sprzecznych z dotychczasowymi twierdzeniami naukowymi 
cechy odbioru malowanej ludowej biblii -  zjednej strony ogólną umiejęt
ność rozpoznawania tematów; z drugiej -  wybiórczość w ich odbiorze oraz 
odmienność w zrozumieniu. Nikłą znajomość kanonicznego programu 
ikonograficznego zjednoczesnym przekonaniem, iż pełnią one funkcję bi
blii pauperum, podkreśla wypowiedź jednego z mieszkańców wioski Su- 
ceviţa:

Malowidła to rodzaj książki dla ubogich, w ten sposób przybliżano ludziom 
treści biblijne. Zwłaszcza podczas odpustów przybywało tu wielu ludzi, którzy 
nie mieścili się w cerkwi i stojąc na zewnątrz, poznawali tematy biblijne. W okre
sie komunizmu monastyr normalnie funkcjonował, mieszkały tu mniszki. W Ru
munii nie niszczono cerkwi i monastyrów, tak jak w ZSRR, każdy mógł się tu 
modlić. Ludzie przychodzili tutaj na odpusty, byli jedynie spisywani przez Se
curitate, ale nie miało to żadnych konsekwencji. Są tu namalowane sceny ze 
Starego i Nowego Testamentu, wizerunki świętych, nigdy mnie to bliżej nie 
interesowało. Na każdej z cerkwi są namalowane sceny z powstania świata, sądu 
ostatecznego i wizerunki świętych, w końcu był to rodzaj komiksu dla ubogich 
i niepiśmiennych, którym w ten sposób przybliżano biblię, nie mogę wam do
kładnie udzielić informacji, co tu jest, idźcie do mniszek23.

23 BT, Suceviţa, M, NN, lat 50, historyk, dyrektor szkoły.
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W wypowiedziach niektórych mieszkańców wiosek bukowińskich zna
czenie programu ikonograficznego cerkwi jako biblii pauperum łączy się 
ze świadomością zapomnienia jej religijnego języka. Przezwyciężenie 
analfabetyzmu i opanowanie pisma przyczyniło się do utraty przez ikonę 
najważniejszej roli w przekazywaniu słowa Bożego:

Monastyr został wymalowany w 1585-1608 roku przez braci -  Ioana i Sofro- 
nie, wspomaganych przez szkołę. W okresie średniowiecza była to biblia wob- 
razkach dla tych, którzy nie potrafili czytać, dzięki ilustracjom mogli zrozu
mieć biblię. Zilustrowany jest tu Nowy i Stary Testament. Dawniej ludzie wie
dzieli, że to było malowane dla nich, i znali te sceny, ale teraz umiejąc czytać, 
nie zwracają już na nie uwagi24.

Owa utrata pamięci oraz zapomnienie religijnego języka ikonografii 
ściennej nie jest jednak powszechne. Wielu mieszkańców chętnie opowia
da o ikonach ściennych; zdarza się także, iż podchodzi pod cerkiew, aby 
pokazać najważniejsze dla siebie obrazy. W kulturze typu ludowego jedną 
z charakterystycznych cech odbioru ikon cerkwi bukowińskich jest jednak 
wybiórczość w rozpoznawaniu religijnych scen. Umiejętność odczytania 
sensu każdej sceny oraz łączenia ich znaczeń zgodnie z kanonem teolo
gii chrześcijańskiej, nie istnieje w ludowych wyobrażeniach. Ikony od
czytywane są zgodnie z najważniejszymi treściami, funkcjonującymi 
wzbiorowej świadomości religijnej. Znajomość tematów biblijnych, po
chodząca z tradycji przekazywanej przez pokolenia, a także z popularnych 
broszur czy nauczania księży, określa często sposób odbioru ikony i treści 
z nią związanych. I. Jazykowa twierdziła, iż powszechny dostęp do ikon 
nie łączy się w kulturze ze zrozumieniem ich głębokiego przesłania w wy
miarze wiary, gdyż samo rozumienie tematu i treści ikony, podobnie jak 
Pisma Świętego, potrzebuje wiary oraz odczytania na wielu poziomach, 
wymagających odpowiedniego przygotowania (1998: 21). Takie ujęcie za
kłada jednak jednolitość w odbiorze kanonicznych znaczeń, związanych 
w kulturze z ikonami; tymczasem kultura ludowa tworzy własne znacze
nia, które nie wywodzą się z nieznajomości ikony. Próby analizy tematów 
ikon występujących na ścianach cerkwi ukazują powtarzalność pewnych 
wątków i motywów, przywoływanych w świadomości typu ludowego. Wy
obrażenia religijne, u podstaw których tkwią zarówno teksty literackie (ka
noniczne i apokryficzne), jak i utrwalone w ludowej kulturze treści i me
chanizmy mitycznego myślenia, powodują, iż w ikonografii cerkwi Buko
winy spostrzega się głównie te ikony, które są związane z najważniejszymi 
dla zbiorowej świadomości wydarzeniami, dotyczącymi świata i relacji czło
wieka z otaczającą rzeczywistością. Ikona w świadomości potocznej sta

24 BT, Suceviţa, K, NN, mniszka.
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nowi jedno z najważniejszych doświadczeń religijnych, dzięki któremu po
twierdzone zostaje sakralne doświadczanie świata i Boga. Te bliskie, dostęp
ne na co dzień obrazy, towarzyszące człowiekowi od narodzin aż do śmierci, 
pełnią rolę symbolu, który odczytany jest w kontekście całej wizji świata, 
ujawniając sposób myślenia i świadomość mieszkańców Bukowiny.

3.2.1. NA POCZĄTKU BYŁ... DIABEŁ, ADAM I EWA. IKONA 
A STWORZENIE ŚWIATA

Teologowie i historycy sztuki uznali, że program ikonograficzny malo
wideł ściennych cerkwi bukowińskich rozpoczyna się na ścianach północ
nych, gdzie w najwyższych rzędach widnieje Ikona Genesis, ilustrująca 
najważniejsze wydarzenia ze starotestamentowej Księgi Rodzaju. W histo
rii stworzenia świata, przedstawianej zazwyczaj w 12-16 obrazach, poja
wiają się zarówno sceny oddzielenia wód od ziemi, stworzenia człowieka 
i tchnięcia w niego ducha, stworzenia zwierząt i nadania im imion, jak i iko
ny przedstawiające wtargnięcie zła do Raju i upadek pierwszych ludzi. W hi
storii stworzenia wyróżniają się przedstawienia życia pierwszych ludzi po 
wygnaniu z Raju oraz Kaina zabijającego Abla. Całość historii ukazana 
jest zazwyczaj przez kontrast bieli tła, symbolizującej rajskie życie pierw
szych ludzi, i czerni, pojawiającej się w momencie grzechu Adama i Ewy, 
odpowiadającej ziemskiemu życiu człowieka. W niektórych cerkwiach 
w Genesis pojawiają się także ikony Cyrografu Adama, których źródłem 
są apokryficzne teksty chrześcijańskie.

W świadomości typu ludowego opowieść o ikonie Genesis ogranicza 
się jednak do wybranych treści. Przywoływane w obliczu ikon ściennych 
wątki i motywy ilustrują najważniejsze treści, składające się na ludową 
opowieść o stworzeniu świata. Ikona jest symbolem, potwierdzającym zbio
rową wizję świata i ludową interpretację zdarzeń związanych z czasami 
początku. Niektóre współczesne opowieści o Genesis są replikami mitu 
biblijnego, choć często pojawiają się w nich treści, charakterystyczne dla 
ludowych mitów o stworzeniu świata, wynikające z typowego dla tej świa
domości synkretyzmu religijnego. Współczesną ludową biblię cechuje 
zatem wielowarstwowość i włączenie elementów tradycyjnego (archaicz
nego) światopoglądu do kanonicznego programu ikonografii. W wielu 
opowieściach o ikonach Stworzenia świata uderza silne eksponowanie bi
narnych opozycji, charakterystycznych dla świadomości mitycznej, prze
jętych i przeobrażonych przez tradycję chrześcijańską (Toporow, Topo- 
row 1974: 259-305). Jednocześnie w ludowym czasie stwarzania świata 
ujawnia się silna tendencja do nakładania się czasów i wydarzeń z róż
nych czasów historycznych. Na ikonach tych mieszkańcy wiosek Bu



Ikona jako zwierciadło czasu. Wyobrażenia typu ludowego... 193

kowiny widzą, w rzeczywistości nieistniejące, przedstawienia świętych, 
żyjących w różnych epokach. W jednej z opowieści o ikonie Genesis na
malowanej na cerkwi w Arbore, z pierwotnej ciemności panującej w cza
sach początku, Bóg -  Światło, dokonuje aktu kreacji świata, pierwszych 
ludzi i niektórych świętych:

Jest ikona Genesis, tam w górze cerkwi jest geneza, tak się nazywa w Biblii, 
stworzenie świata, i oddzieliło się światło od ciemności, światło to Pan Bóg, 
w ciemności jest światło, a następnie zrobił aniołów, wszystko, a potem Ada
ma i Ewę -  z żebra Adama, a następnie świętych i ich męki są tam też wymalo
wane -  św. Dymitr, św. Paraskiewa, św. Michał, św. Nikita, te obrazy są w rzę
dzie namalowane25.

Umieszczenie na ścianach cerkwi postaci żyjących w różnym czasie 
powoduje, iż w ludowej biblii przypisywane są one do jednego wydarze
nia. Czas życia św. Paraskiewy (XI w.) -  której kult cieszy się ogromną 
popularnością na terenie Mołdawii26, a która na ścianach cerkwi przesta
wiana jest w rzeczywistości sporadycznie i poza kompozycją Genesis 
-  umiejscowiony zostaje w ramach jednego z najważniejszych dla świado
mości ludowej wydarzeń. Podobnie jest z przedstawieniami rycerzy-wo- 
jowników, zarówno biblijnych, jak św. Michał, jak i historycznych ryce- 
rzy-męczenników, żyjących w czasach Dioklecjana (IV w.) i Maksymilia
na (IV w.). W przestrzeni cerkwi są oni przedstawiani nie tylko poza ikoną 
Genesis, ale i na innych ścianach. Mechanizm łączenia się czasów w na
kładające się cykle tworzy jedną z charakterystycznych cech współczesnej 
ludowej koncepcji czasu. W historii stworzenia świata pojawiają się i wy
stępują obok siebie na ikonach postaci Boga, pierwszych rodziców oraz 
świętych, pełniących najważniejszą rolę w religijności typu ludowego. 
W świadomości potocznej postaci te, podobnie jak symbolika przestrzeni 
cerkwi, barwy, czas malowania ikon -  przypisywane są czasom początku. 
Powoduje to, iż w świadomości typu ludowego tworzy się jakby nowy czas 
życia świętych i bliskich na co dzień postaci, który nazwać można acheiro- 
poietycznym. Nie ma on wiele wspólnego z czasem kolistym czy historycz
nym. Przypisani są do niego ci, którzy wzbiorowej pamięci żyją od zawsze 
i stale, nigdy nie umierając. Podobny mechanizm nakładania się czasów 
i ciążenia świadomości typu ludowego ku czasowi pierwszemu ujawnia się

25 BT, Arbore, K, NN, lat 63, całe życie pracowała w polu.
Podobny zwyczaj stwarzania przez Boga świętych w czasie kreacji świata jest poświad

czony w XIX-wiecznych mitach kosmogonicznych z terenów Bukowiny i Mołdawii. Na 
ten temat zob. m.in. Niculiţă-Voronca (1998ab: passim).

26 O postaci św. Paraskiewy ijej kulcie na terenie Rumunii zob. m.in. w: Bălan (1996: 
87-100); Bălan (1999: 29-63); Daniel (1994: 3-6); Descălu (1994: 7-15); Mureşan (2001: 
249-280); Niculiţă-Voronca (1998ab: passim); Stradomski (1999: 83-93).
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także w łączeniu genezy zamieszkiwanej przez siebie wioski z działaniami 
kreacyjnymi świata, dokonywanymi przez Boga. Tropiąc ludową historię 
stworzenia ukazaną w ikonografii cerkwi, można zatem odkryć jej odpo
wiednik na poziomie małego świata (wioski):

Jest tu ikona stworzenia, najpierw Bóg stworzył słońce..., najpierw Bóg stwo
rzył ziemię, nie umiem powiedzieć. Najpierw stworzył niebo, potem stworzył 
ziemię, potem wody... i oddzielił wody od ziemi. Jak chodzi o stworzenie wsi, 
to też stworzył Pan Bóg, bo przekazał myśl panującym, sami by tego nie uczy
nili, bez woli Boga, bo tu przedtem było pustkowie27.

Uderzające jest jednak, iż w wielu wypowiedziach rozmówców z buko
wińskich wiosek zderzają się treści, pochodzące z różnych źródeł. Koniecz
ność werbalizacji wydarzeń, uznawanych dotychczas w ludowej religijno
ści za oczywiste, rodzi swoiste pomieszanie treści. Nadmiar sprzecznych 
i pochodzących z różnych warstw mitologicznych informacji musi ulec 
wtórnej racjonalizacji i połączeniu za pomocą swoistej ludowej logiki zda
rzeń. Zasadniczym i najważniejszym wątkiem współczesnych opowieści 
o ikonie Stworzenia świata jest kreacja pierwszych ludzi i grzech pierwo
rodny. Włączenie ikony w krąg zbiorowych wyobrażeń powoduje, iż wiele 
wątków i motywów z kanonicznych opowieści biblijnych jest pomijanych, 
a najważniejsze z nich, dostrzegane w programie ikonograficznym, ulega
ją  wyraźnemu zniekształceniu:

Jest tu ikona jak Pan Bóg stworzył świat, zrobił to w następujący sposób: w Raju 
był Adam i powiedział mu, żeby nie dotykał drzewa, które było przeklęte przez 
Boga, mówi się, że to było drzewo szatańskie, ale Bóg wiedział, że on to zrobi, 
ale dał mu do myślenia, żeby nie dotykał tego drzewa. Po tym jak Bóg odszedł, 
on zerwał z drzewa i wtedy Bóg rzekł: „jeśli zerwałeś z drzewa, to teraz stworzy
my Ci kobietę” i stworzył ciało z gliny i dał jej życie. Bóg dał kobiecie życie 
i powiedział: „obydwoje będziecie żyć, ale nie kosztujcie z drzewa”. Jednak Ewa 
co zrobiła, uśpiła Adama i Diabeł jej przybliżył gałąź zjabłkami, i rzekł -  spró
buj! I ona odpowiedziała, że nie spróbuje, bo jej nie wolno itak ją namawiał, że 
spróbowała, i kiedy spróbowała, wtedy Bóg zapytał Adama: „Adamie, co zrobi
łeś?”. Adam: „Ewa mnie zachęciła”. „Ewo, co zrobiłaś?”. „Panie, Judasz mnie 
zachęcił, Judasz, który kocha pieniądze, powiedział, żebym to zrobiła”. I wtedy 
Pan Bóg powiedział: „pomnożycie się jak piasek morski” i odtąd nie byli nadzy, 
Pan Bóg dał im ubrania i w końcu pobłogosławił ciało i krew, jak mówią, męż
czyznę i kobietę i z nich pomnożyła się populacja i ta ikona jest namalowana28.

Ludowa semiotyka stworzenia pierwszych ludzi i grzechu pierworod
nego na terenach rumuńskich nie była do końca jasna. Wiązał się z nią

27 BT, Humor, K, NN, lat 48, gospodyni domowa, Rumunka, prawosławna.
28 BT, Suceviţa, K, NN, lat 59, Rumunka, prawosławna.



Ikona jako zwierciadło czasu. Wyobrażenia typu ludowego... 195

zarówno motyw większej grzeszności, a nawet wiecznego przekleństwa ko
biety, motyw aktu seksualnego dokonanego między Diabłem a Ewą, jak 
i motyw fizycznej oraz moralnej niedoskonałości człowieka29. Stosunek Ko
ścioła do kobiety, uznawanej za narzędzie i wysłannika Szatana, ugrunto
wał jej negatywny obraz wkulturze (Delumeau 1986: 287-324). Grzesz
ność Ewy, wynikająca zjej udziału w grzechu pierworodnym, przeniesio
na została na cały ród kobiecy. Na terenach rumuńskich z wydarzeniami 
tymi połączyła się archaiczna symbolika mitów lunarnych, opartych na 
motywie walki sił ciemności i światła, rozgrywającej się u początku cza
sów. W etnograficznych materiałach ludowych z Bukowiny z przełomu XIX 
i XX wieku pojawiały się wierzenia, dotyczące stworzenia świata i prze
kleństwa kobiet, w których dochodziło do silnej kontaminacji rozmaitych 
źródeł. Popularne opowieści, funkcjonujące w systemie opozycji, przypi
sały kobietę do świata księżyca, ciemności, grzechu i śmierci, a mężczy
znę -  słońca, blasku, światła i życia (Niculiţa-Voronca 1998b: 23). Moty
wy, znane z XIX wiecznych opowieści ludowych, mają odpowiedniki we 
współczesnych opisach ikon cerkwi mołdawskich. W ludowych interpreta
cjach Sądu Ostatecznego wśród narodów potępionych znajduje się także, 
nieobecny w rzeczywistości, cały ród kobiecy:

Na ikonie Sądu Ostatecznego jest ród kobiecy, tak się u nas mówi, inne narody
też są, ale przede wszystkim ród kobiecy, ponieważ kobiety mają więcej grze
chów30.

We współczesnych wyobrażeniach typu ludowego z ikoną Genesis oraz 
ludową historią stworzenia łączy się także kontrakt Adama z Diabłem, zwany 
Zapisem Adama lub Cyrografem Adama. Na ścianach cerkwi w Voroneţ 
widnieje postać Diabła, który trzyma w dłoniach zapisany pergamin. W cer
kwi w Suceviţa na ikonie tej przedstawia się moment chrztu Jezusa. Wyda
rzeniu towarzyszą zastępy aniołów oraz postać Ducha Świętego, ukazane
go w postaci białego gołębia. Niezgodnie z kanonem Ewangelii -  postać 
Chrystusa wyobrażona jest na cegle (podnóżku), której strzegą smoki zję- 
zykami ognia, aw jego dłoniach widnieje rulon ze słowami CyrografAda- 
ma. W niektórych cerkwiach moment chrztu Chrystusa zastąpiony został 
sceną, na której widzimy siedzącego na tronie (cegle, płycie) Adama, trzy
mającego wrękach rulon papieru. Obok Adama wyobrażony jest Szatan 
trzymający kij (laskę) -  symbol mocy i dyktujący mu słowa cyrografu.

29 Ludowe wierzenia z terenów Bukowiny bardzo silnie podkreślają te wszystkie mo
tywy, wiążąc wieczne przekleństwo rodu kobiecego z grzechem pierworodnym. Teksty źró
dłowe na ten temat zob. m.in. Niculiţa-Voronca (1998a,b: passim).

30 BT, Humor, K, NN, lat 48, ukończone 7 klas, gospodyni domowa, Rumunka, prawo
sławna.
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W kulturze rumuńskiej oraz w ikonografii cerkiewnej wierzenia doty
czące paktu Adama z Diabłem ugruntowały się pod wpływem rozpowszech
nionych tu apokryficznych tekstów chrześcijańskich, wywodzących się 
z kręgu bizantyjsko-słowiańskiego: Słowo o Adamie i Ewie oraz O Morzu 
Tryberiadzkim (Naumow 1976: 82). Niektórzy badacze widzieli w tej iko
nie wpływ tekstów bogomilskich, w których znany jest motyw dwóch prze
ciwstawnych i odwiecznych sił, symbolizowanych przez Diabła i Boga (Balş 
1935: 9-14; Balota 1964: 49; Cartojan 1974a: 39-80). Teksty te funkcjo
nowały początkowo w tradycji prawosławnej jako kanoniczne i cieszyły 
się wielką popularnością wśród mnichów. Najstarsze znane wersje tego 
apokryfu na terenach rumuńskich pochodzą z początków XVII, jednakże 
uznawane są za kopie utworów starszych (Cartojan 1974a: 76). Jak wska
zują zapisane w XIX wieku źródła ludowe, apokryf ten musiał być rozpo
wszechniany przez niższe duchowieństwo wśród wiernych z wiosek Bu
kowiny i Mołdawii, stąd też zapewne popularność tego motywu i bogac
two wersji w ówczesnej świadomości ludowej. Charakterystyczne jest 
jednak, iż motyw ten w biblii pauperum został włączony w zbiorowe wy
obrażenia dotyczące stworzenia świata i funkcjonuje jako tzw. drugi grzech, 
dokonany u początku przez pierwszych ludzi. W opowieściach z terenów 
Bukowiny motyw ten łączy się z ludowym mitem kosmogonicznym, któ
rego jedną z charakterystycznych cech było uznanie, iż stworzenie świata 
wiązało się z dokonaniem podziału między Bogiem i Diabłem. Wierzono, 
iż konflikt między siłami dobra i zła doprowadził do podziału całego ota
czającego człowieka świata. Władza nad dolnym światem -  ziemią przy
padła Diabłu. Wygnanie pierwszych ludzi z Raju spowodowało, iż chcąc 
pozostać na ziemi, Adam musiał dokonać paktu z Diabłem i oddać siebie 
oraz swoich potomków pod panowanie władcy ciemności:

Kiedy przybyli na ziemię, Diabeł powiedział do Adama: „Podpisz, że będziesz 
mój”, ponieważ na ziemi Diabeł był władcą. „Ale nie wiem jak”, odpowiedział 
Adam. Diabeł zrobił surową cegłę, Adam położył na niej dłoń, Diabeł wypalił 
ją i zabrał ją do piekła. Adam ze wszystkimi swoimi potomkami stał się wła
snością Diabła i dostał tylko tyle ziemi, aby miał gdzie pracować (Niculiţă- 
-Voronca 1998a: 33).

Na ludowe wierzenia o cyrografie -  pisemnym zobowiązaniu wobec 
Diabła, nakładały się także w ludowej biblii opowieści, dotyczące grzechu 
pierworodnego i wiecznego przekleństwa kobiety. Interpretacje grzechu jako 
aktu seksualnego między Diabłem a Ewą, których korzenie w tradycji chrze
ścijańskiej sięgają pism ojców Kościoła, łączyły się z legendą o odrażają
cym dziecku-potomku, którego zgładzenie równoznaczne było z dokona
niem zapisu przez Adama:
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Diabeł chwycił Ewę i zrobił jej dziecko z siedmioma głowami. Adam powie
dział, że temu, który obetnie te głowy, da to, czego zażąda; ale nie wiedział, 
czego chce diabeł. Obciął trzy głowy, a cztery kolejne umarły i dziecko pocho
wano, ale jego krwią napisał, że Adam odda mu wszystkie dusze, i winne, i nie
winne. Tak piekło zapełniło się jękiem dusz. Papier z zapisem ukrył wjesiotrze 
w wodzie, pod kamieniem, i powiedział, że uwolni go tylko ten, który narodzi 
się z dziewicy i podwójnie się ochrzci. Potem zrobił tron, aby na nim uwięzić 
Boga, ponieważ chciał rządzić jego królestwem (Niculiţă-Voronca 1998a: 33).

Apokryf dotyczący zapisu Adama, ukazany już w XVI wieku we fre
skach mołdawskich oraz istniejący w licznych manuskryptach, rozpo
wszechniany za sprawą Cerkwi, stał się tak popularny na terenach ru
muńskich, iż I. Solcanu nazwał grupę tych wierzeń tekstem komplemen
tarnym, przedłużeniem biblijnego tekstu świętego (2002: 212). Silne 
ugruntowanie motywu w wierzeniach ludowych spowodowało, iż ikony 
cerkwi Bukowiny stały się jeszcze jednym źródłem, potwierdzającym 
współcześnie prawdę wydarzeń dokonujących się wludowej historii stwo
rzenia. Jednocześnie obraz oddziaływał na wyobraźnię ludową, generu
jąc kolejne teksty. Opowieść o cyrografie Adama z ikon cerkwi buko
wińskich pojawiła się wjednej z kolęd rumuńskich, zanotowanych przez 
Sabin V. Drăgoi:

Adam kopie ziemię 
Kopie z nim Ewa 
Przybywa do nich Diabeł 
I odzywa się tymi słowami
-  Adamie, nie kop
Tu nie jest twoja ziemia 
Idź Adamie kopać do Raju 
Tam wszak masz swoje dobra!
Adam zaczyna szlochać 
I żałosnym głosem mówi:
-  Jeżeli z Raju mnie wygnano 
Przynajmniej tutaj chcę pozostać.
Diabeł mu odpowiada:
Zostawię tu ciebie
Jeżeli dasz mi to 
Czego ja chcę.
Tylu synów, ilu ci się narodzi 
Wszystkich oddasz mnie.
Adam zaczyna szlochać 
I żałosnym głosem mówi 
Niechaj będzie wola twoja 
Tylko zostaw mnie już w spokoju.
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Raju, słodki ogrodzie,
Nie opuściłbym już ciebie 
Twojego słodkiego zapachu,
Zapachu kwiatów,
Płomienia gromnic (Balş, za Drăgoi 1930: 14).

Owo odniesienie treści widniejących na ikonie cerkiewnej do świętej 
historii początku (czy -  jak nazywają ten typ myślenia niektórzy badacze 
-  zakotwiczenie w micie początku) ujawnia się już w samym gatunku tego 
ludowego tekstu. Fakt, iż motyw cyrografu Adama pojawił się w kolędzie, 
operującej czasem teraźniejszym i śpiewanej podczas przełomu światów, 
świadczył o utrwalonym w biblii pauperum mechanizmie odnoszenia się 
do czasów początku. Siła mitu etiologicznego, przywoływanego w obliczu 
ikon, powoduje jednak, iż treści ich są spostrzegane wybiórczo, ukazując 
jedynie te wątki i motywy, które dominują w religijności typu ludowego. 
Jednocześnie elementy, dostrzegane w ikonach, są silnie zapośredniczone 
w tekstach literackich -  kanonicznych i apokryficznych, które, łącząc się 
z mechanizmami mitycznego myślenia, tworzą wzorcowe teksty święte. 
Siła przekazu i prawda tych opowieści oraz związany z nimi rytuał od- 
działywują na widzenie ikony, powodując, iż nie jest ona odczytywana zgod
nie z rzeczywistymi elementami na niej namalowanymi, ale zgodnie z tre
ściami dominującymi w ludowej biblii.

3.2.2. WĘDROWCY KU INNEMU ŚWIATU. IKONA 
A ESCHATOLOGIA

Drugi ważny krąg opowieści o ikonach namalowanych na cerkwiach 
bukowińskich, mający silne odwzorowania w wierzeniach ludowych, do
tyczy eschatologii oraz wędrówki (duszy) człowieka odbywającej się za
równo za życia, jak i po śmierci. Panujący w tradycyjnym modelu myśle
nia obraz dzielił się na dwie antagonistyczne krainy: ten i tamten świat. Ten 
świat utożsamiony był z ziemią; tamten świat w prawosławnych wierze
niach eschatologicznych miał swoje odpowiedniki w dwóch odrębnych kra
inach -  Raju i piekle. Ludowe wierzenia z terenów rumuńskich, u podstaw 
których leżały zwłaszcza rozpowszechniane od XIX wieku teksty pozabi- 
blijne, opierały się na kilku zasadniczych wątkach i motywach, przywoły
wanych zazwyczaj w opowieściach o charakterze eschatologicznym. Trwa
łość tych wierzeń ujawnia się nadal podczas opowieści o ikonach świątyń 
Bukowiny. Nie oznacza to, iż we współczesnej kulturze typu ludowego 
przechowały się relikty XIX-wiecznych wierzeń o innych światach. Daw
ne i współczesne wierzenia wykazują silne podobieństwo na skutek ciągłe
go rozpowszechniania podobnych tekstów religijnych. Ikona cerkiewna zo
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staje wpleciona w świat ludowych wierzeń i obrzędów, związanych z kre
sem życia człowieka.

W świadomości typu ludowego najważniejszym symbolem, odnoszą
cym się do wierzeń eschatologicznych, jest ikona Sądu Ostatecznego, przed
stawiająca wydarzenia, które odbędą się u kresu czasów. Najstarsze pre
zentacje ikonograficzne tego zdarzenia pochodzą z VII wieku z miniatury 
Chrześcijańskiej Topografii Kosmasa Indikopleustesa (Indopływcy). Te
mat ten od XI wieku pojawiał się także we freskach kościołów łacińskich 
oraz prawosławnych cerkwi i monastyrów31. J. Kłosińska twierdziła, iż u źró
deł ikonografii Sądu Ostatecznego stoją zarówno teksty biblijne (zwłasz
cza wizje proroków Ezechiela, Izajasza i Daniela, psalmy, Ewangelia św. 
Mateusza, Apokalipsa, kazania ojców Kościoła), jak i apokryficzne. Naj
ważniejszym źródłem owej ikony były, według tej badaczki, kazania św. 
Efrema Syryjczyka (IV w.), nie oryginalne, ale ich późniejsze odpisy (Kło
sińska 1967: 30sn). Aron Guriewicz wukształtowaniu się tej ikonografii 
widział zarówno wpływ tekstów teologicznych (kazań, hagiografii), jak 
i tekstów folklorystycznych, odnoszących się do widzeń pozagrobowych. 
Motywy z folkloru wpłynęły, jego zdaniem, zwłaszcza na obraz piekła 
(1987: 174-175). S. Dumitrescu twierdził, iż u źródeł ikony Sądu leży lite
racki tekst mnicha, żyjącego w IV wieku -  św. Nifona z Konstancji, zaty
tułowany Widzenie Straszliwego Sądu. W XVI w. tekst ów znany był w krę
gach mnichów-malarzy athoskich, a następnie wołoskich i mołdawskich 
(Dumitrescu 2001: 81-313). Rumuński badacz twierdzi, iż kultura zachod
nia zna jedynie uproszczoną kompozycję Sądu Ostatecznego, występującą 
zazwyczaj na zachodnich portalach kościołów; pełna, znacznie bardziej roz
budowana wersja namalowana została na ścianach cerkwi mołdawskich 
(m.in. Arbore, Humor, Voroneţ, Suceviţa, Vatra Moldoviţei) (Dumitrescu 
2001: 107sn).

Odbiór ikony Sądu Ostatecznego, którego kolejne etapy dokonają się 
u końca czasów w Dolinie Jozafata, w świadomości typu ludowego doko
nuje się w ramach własnej wizji32. Wydarzenia mające nastąpić w czasach 
ostatecznych, w ludowej biblii nakładają się na zdarzenia, rozgrywające 
się w momencie śmierci każdego człowieka. Rzeczywistość ziemska 
w świadomości mitycznej nieustannie splata się ze światami pośmiertnymi 
-  rajem i piekłem. Charakterystyczne jest, iż w próbach opisów ikony Strasz
liwego Sądu pojawiają się typowe dla ludowej świadomości określenia kie

31 Najstarszy fresk Sądu Ostatecznego pochodzi z 1075 roku zkościoła San Angelo 
w Formis k. Neapolu; mozaika -  z kościoła w Torcello (XII w.)

32 Ze względów merytorycznych nie dokonuję tu opisu ikonograficznego kanonicznej 
ikony Sądu Ostatecznego. Opisy takie są dokładnie opracowane m.in. przez Kłosińską (1967: 
30-45) oraz Dumitrescu (2001: passim).
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runków w przestrzeni i lokalizacji Raju i piekła. Raj znajduje się w górze 
i po prawicy Chrystusa, piekło -  na dole i po Jego lewicy:

W przedsionku jest ikona Sądu Ostatecznego, przedstawiona bardzo pięknie, 
ale w Voroneţ jeszcze piękniej! Na górze jest tron niebiański, gdzie jest sam 
Jezus Chrystus Sędzia, po prawej stronie są święci: mnisi, męczennicy, ucznio
wie. To nie jest podział na narody, ale na tych, którzy czynili dobrze -  przeszli 
na prawą stronę do świętych, a po lewej stronie od tronu niebieskiego zaczyna 
się najpierw niewielka, a później się powiększa, rzeka ognia, aż na dół. Jest 
przedstawienie jak diabły biorą duszę i wrzucają je do tej rzeki33.

W opisach ikony Sądu Ostatecznego topografia Raju i piekła zbudowa
na jest na zasadzie swoistej analogii oraz opozycji. Posługiwanie się ową 
opozycją, typową dla archaicznej świadomości i silnie zaznaczoną w ludo
wych mitach kosmogonicznych, pozwoliło dzielić otaczającą przestrzeń 
pomiędzy dwie siły, odwiecznie istniejące w świecie. Binarna opozycja, 
ujawniająca się wmitach początku, przestrzegana była wwiększości ob
rzędów dorocznych i rodzinnych oraz dominowała w ludowych wyobra
żeniach zaświatów. Mimo iż mityczna przestrzeń zaświatów jest w wyobra
żeniach typu ludowego niejednolita i nieciągła, pełna „dziur” i sprzecznych 
treści, to mieszkańcy Bukowiny w opisach Raju i piekła posługują się opo
zycjami podobnymi do tych, które występują w mitach początku. W mi
tycznej topografii krainy piekła i Raju sąsiadują ze sobą, a dusza po śmier
ci wędruje do nich drogą, rozgałęziającą się u kresu na dwa przeciwstawne 
kierunki -  prawo i lewo. We współczesnych wyobrażeniach przestrzeń Raju 
jest umieszczana na ikonie obok piekła. W opisach tych dwóch krain wy
obrażonych na ikonach ściennych cerkwi przywołuje się identyczne ele
menty, nierzadko nieistniejące w rzeczywistości:

Jest tu ikona Sądu Ostatecznego, są drzwi Raju i mówi się, że ci, którzy są 
bardziej prawi i wierzący przechodzą przez te drzwi, ci, którzy nie, idą w inną 
stronę, do innych drzwi, przez które idzie się do piekła, jest tam Bóg, który 
wybiera, po tym, jak Bóg tyle dla nas robi, wszyscy musimy być oceniani, jak 
się modlimy, jak postępujemy34.

Wierzenia te, będące ludowym przeobrażeniem ewangelicznych słów 
Chrystusa, zapowiadających rozdział owiec, które zasiądą po prawicy i ko
złów, które umieszczone zostaną po lewicy (Mt 25, 31-33), przybierają 
w zbiorowych wyobrażeniach formę konkretno-obrazową i łączą się z ty
powymi cechami myślenia mitycznego. W rezultacie dochodzi do pomie
szania treści wywodzących się z odmiennych źródeł. Znaczenia wiążące

33 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, Rumunka, prawosławna.
34 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, Rumunka, prawosławna.
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się z ikonami ujawniają także specyficzną łączność między treściami bi
blijnymi, wierzeniami eschatologicznymi a sensem wykonywanych na co 
dzień gestów religijnych:

Jest tu ikona Sądu Ostatecznego, musi być wymalowana na cerkwi. Biblia mówi 
-  ci, którzy czynią dobro, idą na prawą stronę Zbawiciela, a ci, którzy nie 
słuchają Jego przykazań, idą na lewą. Ale mówi się, że kiedy przyjdzie Zba
wiciel, ukaże się znak Syna Człowieczego, tzn. Święty Krzyż, ponieważ Zba
wiciel był ukrzyżowany. I my, prawosławni, czynimy dlatego teraz znak krzy
ża. Syn człowieczy -  Pan Jezus jest Synem Pana Boga, ale zrodził się z Matki 
Bożej i my Ją czcimy35.

W wyobrażeniach dotyczących ikony Sądu Ostatecznego pojawiają się 
charakterystyczne obrazy Raju i -  będącego jego odwrotnością -  piekła. 
Te dwa antagonistyczne światy w kulturze typu ludowego zbudowane były 
zawsze na zasadzie analogii -  elementom Raju odpowiadały w piekle takie 
same, lecz o przeciwnym wartościowaniu. W XIX-wiecznych tekstach lu
dowych ikoniczna Dolina Jozafata, wktórej, według literackich tekstów 
teologicznych, odbędzie się Straszliwy Sąd, przekształcała się w obraz nie
biańskiego Raju. Centralne miejsce, które na ikonie zajmuje przygotowany 
dla Sędziego Świata tron z księgą Siedmiu Stuleci -  w potocznych wyobra
żeniach stawał się obrazem tronu, na którym zasiada w Raju Chrystus w oto
czeniu zbawionych. Odpowiednikiem Boskiego tronu w rumuńskich ludo
wych wyobrażeniach był także niekiedy stół, za którym siedział Bóg i święci 
w Raju. O tym, jak te dwa światy -  ziemski i niebieski -  nieustannie się 
przeplatały, świadczy fakt, iż obraz stołu, za którym siedział Bóg ze świę
tymi w Raju, pojawiał się w wierzeniach opartych na motywie otwartych 
niebios, przywoływanych w tradycyjnym momencie przełomu czasów (a co 
za tym i idzie -  światów): końca Starego i początku Nowego Roku oraz 
w okresie Wielkiego Tygodnia36. Na zasadzie analogii, wyobrażeniom Raju 
odpowiadały obrazy piekła z Szatanem, zasiadającym na ognistym tronie 
w otoczeniu swych podwładnych:

W środku piekła siedzi na żelaznym tronie Scaraoţchi, cesarz ciemności, a wjego 
otoczeniu tysiące diabłów i diablic, jedni brzydcy i bardziej pokraczni od dru
gich, którzy dzielą się na wiele zastępów i którzy męczą na różne sposoby nik
czemnych i grzeszników; mianowicie: jednych wkładają do wielkiego ogniste
go pieca i smażą ich lub gotują w miedzianym kotle, napełnionym gorącą smo
łą, innych wkładają do folusza lub do fajki i ubijają; jeszcze innych uderzają 
i męczą skórzanymi biczami [...] oraz wyciągają im języki i przeszywają je roz
żarzonymi igłami (Marian 1995: 291).

35 BT, Arbore, K, NN, Rumunka, prawosławna.
36 Teksty źródłowe na ten temat m.in. u Niculiţă-Voronca (1998ab: passim).
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W ludowych wyobrażeniach zaświatów ważne miejsce zajmuje także 
motyw Rzeki Ognia, wypływającej spod tronu Chrystusa, zaczerpnięty z bi
blijnych i apokryficznych apokalips. Motyw jeziora ognia, do którego będą 
wrzucone na Sądzie Ostatecznym Śmierć i Otchłań oraz ten, który nie zna
lazł się zapisany w Księdze Życia, pojawił się już w Apokalipsie św. Jana 
(20, 11-15). Rzeka Ognia, w której cierpią dusze grzeszników, znalazła się 
także w licznych rumuńskich odpisach apokryficznych apokalips, w tym 
w Apokalipsie Apostoła Pawła (Apocalipsul Apostolului Pavel), Apo
kalipsie Matki Bożej (Apocalipsul Maicii Domnului), Śmierci Abraha
ma (Moartea lui Avraam) czy też w Pseudo-apokalipsie św. Jana (Pseudo- 
apocalipsul lui Ioan)37. Teksty te krążyły w monastyrach na ziemiach ru
muńskich od XVI wieku; a w XIX wieku zamieszczano je masowo 
w popularnych drukach dewocyjnych. W wierzeniach ludowych obraz Rzeki 
Ognia funkcjonuje nie tylko w opisach ikon Sądu Ostatecznego, lecz także 
w wyobrażeniach topograficznych tego i tamtego świata oraz w obrzędo
wości dorocznej. Rzeka Ognia, okrążająca Królestwo Raju, a następnie pro
wadząca na ziemię, występuje tutaj pod dwiema nazwami. Jej górna część, 
biorąca początek w Raju, u tronu Chrystusowego, zwana jest Rzeką Nie
dzieli (Apa Duminicii). Jej część środkowa, w niektórych wierzeniach wy
pływająca ze środka ziemi, zmienia w ludowych wyobrażeniach nazwę na 
Rzekę Ognia, zwaną także Rzeką Soboty (Apa Sîmbatei) i prowadzi do pie
kła. W zbiorowych wyobrażeniach wierzeniom tym odpowiadały charak
terystyczne obrzędy, w których Rzeka Niedzieli otoczona była szczegól
nym kultem i modlitwą (Vulcanescu 1985: 481). Odpowiednio, Rzeka So
boty traktowana była jako woda nieszczęsna, zgubna i przeklęta. Jej nazwa 
związana była z wierzeniami eschatologicznymi, w których sobota -  prze
klęty dzień tygodnia -  poświęcony był zmarłym38. Jeszcze współcześnie 
wierzenia takie mają swoje odpowiedniki w obrzędach okresu Wielkiego 
Postu, w którym każda sobota poświęcona jest zmarłym. W cerkwi rumuń
skiej praktykuje się w ten dzień specjalne nabożeństwo, podczas którego 
święci się pokarmy i napoje, a następnie zanosi się je na groby, aby dusze 
zmarłych przodków mogły się posilić. Część z nich oddaje się jako jałmuż
nę (pomana) biednym i żebrakom, aby dar rodził inny dar -  modlitwę w in
tencji zmarłych. Ślady tych archaicznych wierzeń zachowały się także we 
współczesnym języku rumuńskim w formie przekleństwa: idź do Rzeki 
Soboty (a se duce pe Apa Sîmbatei lub duce-te-ai cu apa sâmbetei) -  odpo

37 Na ten temat zob. Cartojan (1974a: 81-125), a także Trei apocrife ale Vechiului Te- 
stamet, red. i tł. C. Balidiţa, Ed. Polirom, Bukareszt 2000.

38 O symbolice soboty wkulturze ijęzyku rumuńskim zob. m.in. Niculiţa-Voronca 
(1998ab: passim); Olinescu (2001: 265-266); Pamfile (1995: 292); Porawska (2003).
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wiednik polskiego niech cię diabli wezmą (abym cię więcej nie widział) 
(Marian 1995: 292; Evseev 1998: 31-32; Porawska 2003).

We współczesnych opowieściach o ikonie Sądu Ostatecznego ludowe 
opisy dotyczące końca świata często opierają się także na motywach analo
gicznych do występujących w opisach początku świata. Charakterystycz
ne jest, iż wniektórych tekstach folkloru występuje motyw tego samego 
żywiołu (jaki początek -  taki koniec). Wyraźnie jednak widać, iż poza ka
nonicznymi i apokryficznymi tekstami, na wyobrażenia ludowe zaczyna 
także oddziaływać wiedza, czerpana ze środków masowego przekazu:

Na cerkwi jest ikona Sądu Ostatecznego, to jasne jak będzie wyglądał koniec 
świata, nawet mówili w telewizji, jakiś starszy lekarz, nie będą to bomby, ogień 
czy potop. Sam z siebie nastąpi. Jako stary człowiek przeprowadzałem analizy 
w mojej wsi, teraz w ciągu 3-4 lat urodziło się tu dwoje dzieci, zmarło 67. Tak 
nastąpi koniec świata. Za Ceauşescu były bardzo duże restrykcje dla kobiet 
przerywających ciążę, teraz jest inaczej, w przychodni lekarskiej są duże napi
sy informujące o takiej możliwości. To jasne, że nadchodzi koniec świata. Kil
ka lat temu u nas w Rumunii było 25 milionów ludzi, teraz liczba spadła do 18 
milionów. U nas we wsi stoi ponad 20 pustych gospodarstw. Tak więc koniec 
świata nie będzie związany z ogniem, mieczem czy wodą. W telewizji poka
zują -  tyle porzuconych zabitych dzieci -  po polach, w kanałach. Nie potrzeba 
potopu, teraz nauka, bomby atomowe, przyczyni się do zniszczenia ludz
kości39.

Ludowe reinterpretacje niektórych wątków biblijnych i apokryficznych, 
powstające wnowej rzeczywistości politycznej Rumunii, gdzie po latach 
zakazu poruszania tematów religijnych można wreszcie mówić o nich pu
blicznie, ulegają jednak zderzeniom ztradycyjną wizją świata. Ludowe 
wierzenia, opierające się analogii: jaki początek -  taki koniec, posługujące 
się dawniej motywem wód pierwotnego chaosu zalewających u końca cza
sów świat, lub też ognia, z którego wyłonił się świat i który u końca czasu 
go zniszczy (Niculiţă-Voronca 1998b: 302), funkcjonują w tle współczes
nych opowieści eschatologicznych. Przekonanie, iż człowiek współczesny 
przez swoje działania sam doprowadzi do końca świata, wynika z najważ
niejszych treści związanych z mitem początku: świadomości grzechu pier
worodnego i wiecznego przekleństwa, ciążącego na człowieku. Skalany 
u początku złem człowiek doprowadzić może jedynie do końca świata.

Jak zauważyła M. Zowczak, typową cechą Biblii pauperum jest nałoże
nie strukturalnie zbliżonych do siebie wątków, co wyraża się m.in. w łą
czeniu występujących wnich zdarzeń lub postaci (2000: 101). Taka ten
dencja ujawnia się w eschatologicznych wyobrażeniach typu ludowego na

39 BT, Arbore, M, NN, lat 88, Rumun, prawosławny.
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Bukowinie, gdzie ikona Sądu Ostatecznego ulega kontaminacji z ikoną 
Granicy Przestworzy, zwanej także Mostkami (Kładkami) do Raju (Puntea 
Raiului), będącej ilustracją znanego i bardzo popularnego na terenach ru
muńskich bizantyjskiego utworu Żywot św. Bazylego Nowego, mnicha żyją
cego w X wieku w Konstantynopolu. Jak twierdzi N. Cartojan, utwór ten, 
oparty na znanym z tradycji patrystycznej (św. Efrem Syryjczyk, św. Ana
stazy, św. Jan Chryzostom) motywie przechodzenia dusz na tamten świat 
przez bramy, rozpowszechniony od XVI wieku w Mołdawii i na Wołosz- 
czyźnie, wywarł głęboki wpływ na treść wierzeń o charakterze eschato
logicznym w Rumunii (1974: 205-206). W tradycji typu ludowego szcze
gólnie popularna stała się część druga -  Wędrówki św. Teodory, opowia
dająca o wędrówce duszy zmarłej opiekunki Bazylego Wielkiego po 
szczeblach drabiny, stanowiących odpowiednik popełnianych za życia 
grzechów. Idea pośmiertnej wędrówki dusz znalazła wyraz w ikonografii 
sakralnej Kościoła wschodniego, gdzie jako ikona Granice Przestworzy 
pojawiała się już w XVI wieku m.in. na ścianach cerkwi i monastyrów 
Mołdawii. W ten sposób sceny i wierzenia dotyczące Sądu Ostatecznego 
łączyły się w potocznej świadomości z opowieściami o wędrówkach du
szy po piekle i niebie. W współczesnych opisach tej ikony pojawia się 
obraz drabiny, unoszącej się w przestworzach, po której kroczy dusza 
zmarłego, napotykając różne grzechy:

Jest tu ikona Granic Przestworzy. Po tym jak człowiek umiera, anioł bierze 
duszę i prowadzi ją przez liczne szczeble. Jeżeli przez sześć tygodni się kogoś 
wspomina, to on przechodzi przez wszystkie szczeble, a potem jeżeli był dobry, 
idzie do nieba, ajak był zły, idzie do piekła. Ludzie wiedzą czego się spodzie
wać, wiedzą, czy robili dobrze czy źle, robiłeś dobro, oczekujesz dobra, robiłeś 
zło, oczekujesz zła40.

Charakterystyczne, iż w wyobrażeniach dotyczących wędrówki duszy 
po śmierci droga przez granice przestworzy prowadzi jednocześnie do raju 
i piekła. To właśnie po przejściu symbolicznej drabiny grzechów dusza 
dochodzi do nieba. Ci, którzy w życiu grzeszyli i nie mają darów, którymi 
mogliby się „wykupić” z rąk diabłów, umieszczeni zostają w piekle. O kon
taminacji tych wierzeń z wyobrażeniami dotyczącymi Sądu Ostatecznego 
i pojawiającej się w nim księgi Siedmiu Stuleci świadczy motyw czarnej 
i białej księgi, z których odczytywane są dobre i złe uczynki duszy, wędru
jącej po szczeblach drabiny (Marian 1995: 287). Jednocześnie odbiór tej 
ikony łączy się i utrwala w zbiorowej pamięci z obrzędami i rytuałami, 
dokonywanymi na Bukowinie podczas śmierci:

40 BT, Humor, M, NN, lat 23, rolnik.
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Są tu namalowane granice, to jest zwyczaj związany z pogrzebem, tu u nas. 
Gdy zmarły wychodzi z domu robi się postoje. U nas nie zanosi się zmarłego 
do kaplicy, do domu pogrzebowego. Zostaje w domu. W dzień pogrzebu przy
chodzi ksiądz, odczytuje w domu wszystkie modlitwy i potem wyrusza i, za
czynając od bramy, robi dwanaście postojów. I czyta Ewangelię. Idzie za nim 
cała rodzina, wszyscy są i ksiądz czyta Ewangelię. Trzeba zrobić dwanaście 
przystanków, aż dojdą do cerkwi. Biorą też biały ręcznik, wkładają do torby 
i dają to jakiejś kobiecie, cały czas go niesie. Gdy wóz albo samochód ze zmar
łym zatrzyma się, torbę kładzie się pod wóz, a rodzina modli się, i gdy wóz 
przejedzie, kobieta podnosi torbę i powtarza to dwanaście razy, aż dojdą do 
cerkwi. I to są stopnie. Żeby zmarły mógł przejść przez stopnie, które czekają 
go po śmierci. I jeszcze ma grzechy, bo np. nie wyznał ich księdzu, człowiek 
zawsze ma grzechy41.

Zwyczaj dwunastu (czy też w innych wierzeniach -  siedmiu, dziewię
ciu, dwunastu, dwudziestu, dwudziestu jeden, dwudziestu czterch, a nawet 
dziewięćdziesięciu dziewięciu) przystanków (Marian 1995: 287; Cartojan 
1974: 205-206) odpowiada różnym wersjom literackim utworu, szczegó
łom na ikonach oraz ich kontaminacjom z mitami kosmogonicznymi na 
temat ilości poziomów niebios i odpowiadających im ziemskich sfer. Przed
mioty występujące we współczesnych obrzędach pogrzebowych -  ręcznik 
lub monety, świeca, kołacze -  wiążą się z dawnym zwyczajem obdarowy
wania na pośmiertną drogę duszy zmarłego, umożliwiającym tzw. wyku
pienie się na tamtym świecie. Ofiarowywana podczas pogrzebu jałmużna 
staje się symbolicznymi mostkami (kładkami), umożliwiającymi duszy przej
ście przez rzeki lub strumienie na tamtym świecie (Solcanu 2002: 220).

Ikony Sądu Ostatecznego oraz Granic Przestworzy ulegają także sil
nym kontaminacjom w kulturze typu ludowego z opisami ikony Drabiny 
do Raju, ilustrującej dzieło Drabina do Raju Jana Klimaka, mnicha z mo
nastyru św. Katarzyny na Górze Synaj (VI w.). Tekst ten w tradycji patry
stycznej wiązało się z symbolami cnót (ukazanymi za pomocą szczebli dra
biny wznoszącej się do nieba), które musi osiągnąć mnich, chcąc uzyskać 
stan hezychii lub apathii. Pełniło także rodzaj wskazówki dla ascetów i mni
chów, chcących osiągnąć po śmierci rajską szczęśliwość (Corneanu 2000: 
9-115). W ikonografii przedstawia się zazwyczaj drabinę o 27-30 szcze
blach, rozciągającą się między przestrzenią zła, symbolizowaną przez po
twora w otoczeniu diabłów, a dobra, przedstawionego w postaci otwartych 
niebios, w których widnieje Chrystus, wyciągający prawicę w stronę wspi
nających się mnichów. Jak zauważył Robin Cornac, temat tej ikony od mo
mentu pojawienia się wywoływał w umysłach odbiorców wiele nieoczy
wistych ikrzyżujących się znaczeń (1999: 183ns). Z jednej strony ikona ta

41 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 74, Rumunka, prawosławna.
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budziła nadzieję, iż życie monastyczne przynosi większą nagrodę niż świec
kie; z drugiej -  wyrażała rodzący się stopniowo w średniowieczu pesymizm, 
że nawet mnisi, podążający śladem Chrystusa, nie mogą dostać się do raju. 
Motyw drabiny miał więc w tradycji chrześcijańskiej charakter ambiwa
lentny i mógł być zarówno symbolem doskonałości, jak i upadku. We współ
czesnej świadomości typu ludowego ikona ta spełnia rolę nakazu przestrze
gania zachowań, prowadzących do szczęśliwej przyszłości. Podobieństwo 
treści eschatologicznych powoduje, iż wierzenia związane z tą ikoną łączą 
się z Sądem Ostatecznym oraz Granicami Przestworzy, stając się symbo
lem to grzechów człowieka, to znów jego cnót:

Nie wiem jak wygląda ikona Sądu Ostatecznego, jest przedstawiona, myślałam 
jak to będzie, będzie ciężko. Ciężko, część nie wierzy, mówi, że nie będzie 
Sądu, ale my wierzymy, ponieważ wszystko mija, ale nie słowa Boga. Jest dra
bina -  ten, kto ma wiarę, ale ciężko na ziemi jest, żeby człowiek miał tę wiarę, 
żeby wzniosła się dusza do nieba, nie idzie człowiek, tylko dusza, człowieka 
kładą w ziemię i w ziemi się przemienia, a dusza zostaje, idzie po szczeblach, 
każdy szczebel coś znaczy, zgodnie z czynami, które popełnił, np. jedni zabili, 
jedni spalili, inni poszli do więzienia, inni -  młodzi, a może już i pożenieni 
zrobili reclaju42.
Jest Sąd Ostateczny, Jezus, piekło, na prawo niebo, na lewo królestwo piekiel
ne, grzeszni ludzie na drabinie, ludzie, którzy są wierzący, docierają do góry, 
którzy nie -  spadają do piekła, to jest taka zwyczajna drabina, ludzie wchodzą, 
próbują wchodzić do góry, spadają grzeszni, którzy się nie modlili, nie spowia
dali, nie przyjmowali komunii43 .

Tendencji do łączenia treści tych ikon ulegają nie tylko mieszkańcy buko
wińskich wiosek, ale także badacze:

Innym przedstawieniem jest Drabina Jana Klimaka. Jako przykład może służyć 
malowidło z Suceviţa z końca XVI wieku. Każdy szczebel drabiny przedstawia 
konkretny grzech. Krocząc po stopniach swoich przewinień, grzesznik prze
wraca się, chwytany jest przez diabły i zaciągany do piekła. Zastępy aniołów 
towarzyszą sprawiedliwym, a w górze, na końcu drabiny, otwierają się bramy 
Raju, w których czeka na godnych Chrystus (Vătăşianu 1965: 32-33).

Niekiedy ujawniają się mechanizmy myślenia, odnoszące porządek na
szej rzeczywistości oraz istniejących w niej nakazów moralnych do dzia
łań postaci boskich z ludowych mitów początku:

Jest tu namalowana ikona Sądu Ostatecznego, wygląda potwornie, nie wiado
mo, kiedy nastąpi, my nie mamy skąd wiedzieć. Do raju idzie się po drabinie, 
szczeble oznaczają granice przestworzy. Jest dwanaście cnót, człowiek nie może

42 BT, Suceviţa, K, NN, lat 59, Rumunka, prawosławna.
43 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, Rumunka, prawosławna.



Ikona jako zwierciadło czasu. Wyobrażenia typu ludowego... 207

ich osiągnąć. Aby dojść do Raju musimy bardzo dużo uczynić, a nie możemy 
zrobić wszystkiego, musimy się modlić, bardzo dużo pościć, być rozsądnym, 
nie, nie mogę tego wszystkiego powiedzieć, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. 
Nie wolno się kłócić, nie wolno się ubierać tak, jak się ubieramy. U nas we wsi 
nie wolno kobietom z odkrytą głową chodzić do cerkwi, muszą mieć chustkę 
na głowie. Do cerkwi jeszcze można, ale do monastyru nie. Bo Matka Boża nie 
chodziła zodsłoniętą głową i odkrytymi nogami, jak my. Dziś wiele kobiet grze
szy, przerywa ciążę44.

Znaczenia związane z tymi trzema ikonami wynikają z silnie ugrunto
wanych w tradycji typu ludowego treści eschatologicznych. Wierzenia do
tyczące Sądu Ostatecznego i końca świata powodują, iż człowiek stojący 
w obliczu ikony nie dostrzega treści kanonicznych, ale opisuje ją  poprzez 
własny obraz, oparty na opozycji dwóch światów i motywie wędrówki dusz. 
W świadomości typu ludowego drabina -  symbol wędrówki duszy -  łączy 
trzy ikony, stając się w ten sposób potwierdzeniem wyobrażeń dotyczą
cych eschatologii.

3.3.3. KATALOG ŚWIĘTYCH? IKONY ŚWIĘTYCH JAKO POŚREDNIKÓW 
MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ

We współczesnej biblii pauperum odbiór ikon namalowanych na cer
kwiach i monastyrach Bukowiny ma charakter selektywny. Ludowa świa
domość oddalonego Boga spowodowała, że opowieść o ikonach stała się 
w tej kulturze głównie opowieścią o postaciach świętych, otoczonych szcze
gólnym kultem na Bukowinie. W wielu relacjach wierni zwracają się do 
świętych, nie dostrzegając wyobrażeń Chrystusa czy Matki Bożej, widnie
jących na zewnętrznych ścianach cerkwi. Rozbudowane cykle maryjne, 
w podstaw których leży Akatyst Matki Bożej, czy też ikona Drzewa Jesse- 
go, rodowodu Chrystusa, w którego środku widnieje scena Bożego Naro
dzenia, pomijane są najczęściej w ludowych opisach ikon. Ich miejsce zaj
mują ikony bliskich świętych:

Matka Boża nie jest przedstawiona na zewnętrznych malowidłach, tylko we
wnątrz cerkwi. Jezus Chrystus jest przedstawiony tylko przed ołtarzem, w środ
ku cerkwi. Na zewnątrz są przedstawieni święci -  św. Mikołaj, św. Dymitr, 
św. Piotr i św. Paweł, św. Jerzy45.

Wizerunki niektórych świętych nabierają w osobistym kulcie szczególnych 
znaczeń. Ikona wybranego świętego w symboliczny sposób towarzyszy czło

44 BT, Humor, K, NN, lat 48, ukończone 7 klas szkoły podstawowej, Rumunka, prawo
sławna.

45 BT, Arbore, K, NN, lat 73, gospodyni, Rumunka, prawosławna.
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wiekowi przez całe życie, ochraniając go przed złem. Główną funkcją świę
tych, oprócz pośredniczenia między Bogiem a człowiekiem, stają się dzia
łania o charakterze apotropeicznym. W niektórych wierzeniach święty tra
ci nawet charakter pośrednika, wstawiającego się za ludźmi u Boga, i sam 
„specjalizuje się” w określonym typie pomocy -  zabezpiecza przez docze
snym złem, chroni przed sąsiadami, złodziejami, dzikimi zwierzętami, le
czy z chorób. W wypowiedzi jednej z kobiet z wioski Arbore taką rolę obrońcy 
przed kradzieżą pełni św. Mina, którego ikonę kobieta dostrzega na ścianie 
cerkwi:

Jest tu ikona św. Mina, który chroni przed złodziejami. Nasi sąsiedzi mieli psa, 
który zagryzał nasze kury. Kiedy mówiliśmy, że to ich pies, oni zaprzeczali. 
Pomodliłam się do św. Mina. Na drugi dzień pies znowu przyszedł i mąż go 
zabił. Wziął tego psa, zaniósł sąsiadom, a wtedy oni przyznali się i zapłacili za 
te zagryzione kury46.

Szczególny związek, jaki odczuwa człowiek z danym świętym w ciągu 
całego swojego życia, powoduje, iż postać tego świętego rozpoznawana 
jest i wyodrębniana z programu ikonograficznego danej cerkwi. Jednocześ
nie postaci innych świętych, nierzadko sąsiadujące ze „szczególnymi” dla 
danej osoby ikonami, nie są zauważane:

Na cerkwi są tylko ikony św. Mikołaja. Trochę wniego wierzę. U nas w rodzi
nie stało się coś szczególnego. Wyjechaliśmy stąd w św. Mikołaja w 1940 roku 
z ostatnim transportem do Polski i wróciliśmy też w św. Mikołaja. I gdy się 
pobieraliśmy, mój mąż chciał, żebyśmy mieli św. Mikołaja za patrona47.

W świadomości mieszkańców bukowińskich wiosek ważne miejsce zaj
mują ikony chramowe, czyli wizerunki patrona (wezwanie) cerkwi, rozpi
sane zazwyczaj nad portalami:

Koło drzwi, na górze, jest namalowana ikona św. Jana Chrzciciela, bo cerkiew 
jest poświęcona św. Janowi Chrzcicielowi, jest zrobiona w imię Jana Chrzci
ciela ijednej strony jest prorok Dawid z synem i archaniołowie, wszystko, król 
Salomon jest też zjednej strony48.

Częste wyodrębnianie ikon chramowych ma związek z bardzo uroczy
stym obchodzeniem święta patrona cerkwi w wioskach Bukowiny. W ob
rzędowości dorocznej święto to gromadzi zazwyczaj mieszkańców całej 
wioski. W niektórych cerkwiach w ten dzień pod ikoną chramową odbywa

46 BT, Arbore, K, NN, lat 76, Rumunka, prawosławna.
47 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 74, ewangeliczka z rodziny niemieckiej, przesie

dlona w czasie II wojny do Polski (ok. Sieradza).
48 BT, Arbore, K, NN, Rumunka, prawosławna.
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się uroczyste nabożeństwo, po zakończeniu którego mieszkańcy wioski wza
jemnie się obdarowują. Dary przynoszą także dla cerkwi, pozostawiając je 
często wokół ikony świętego. Na ścianach cerkwi pw. Zwiastowania Matki 
Bożej w Vatra Moldoviţei niektórzy wierni dostrzegają wyobrażenia Archa
niołów Michała i Gabriela. Charakterystyczne jest jednak, iż postaci te 
wydobywane są z całości przedstawienia, dowodząc w ten sposób, iż 
w świadomości typu ludowego schemat kompozycji nie musi być znany, 
a nawet zauważany:

Patronami cerkwi są Archaniołowie Michał i Gabriel i oni są namalowani na 
zewnątrz cerkwi. Cerkiew jest pod wezwaniem Zwiastowania, ale nie wiem 
czy ono jest namalowane, myślę, że tak. W monastyrze odpust jest 25 marca, 
jest wtedy dyspensa, można jeść ryby, w ten dzień odprawia się wielkie nabo
żeństwo (slujba mare) z siedmioma księżmi. Ludzie wtedy przynoszą dary 
-  nowe ubrania, kielichy na komunię. W monastyrze zaprasza się wszystkich 
ludzi na obiad, podaje się postne jedzenie49.

Podobny zwyczaj znany jest wmiejscowości Voroneţ, gdzie w dzień pa
trona cerkwi, św. Jerzego, mieszkańcy wioski gromadzą się na nabożeń
stwie, obdarowując cerkiew, księży i ubogich:

Dary, jedzenie przynosi się w dniu odpustu. Ręczniki do ozdabiania cerkwi, 
kadzidło, szaty dla księdza. Dary kładzie się przed ołtarzem, tam są błogosła
wione przez księdza. Dziś, na św. Jerzego zanosi się do cerkwi za żywych i za 
zmarłych. Składa się jałmużnę, ofiarę (jerfta) -  chleb, wino, pali się świeczki50.

Opowieść o tych ikonach ujawnia ludową wiarę w moc obrzędu, które
go scenariusz przenosi współczesnego człowieka w chwile mityczne. Stom
ma pojmował tę cechę świadomości typu ludowego jako „ciągłe unaocz
nianie istoty rzeczywistości -  porządku świata”, tkwiące w zbiorowych 
wyobrażeniach pod rozmaitymi obrazami, symbolami czy przedstawienia
mi (2002: 161sn). Ludowa racjonalizacja obrzędu, obchodzonego w czasie 
święta patrona, staje się gwarancją harmonii świata i ocaleniem wartości, 
przekazywanych przez pokolenia:

Jest tu namalowana ikona Jana Chrzciciela, bo cerkiew jest pod jego wezwa
niem. Obchodzimy to święto 29 sierpnia, wtedy jest odpust. Teraz już nie, ale 
kiedyś na święto Ścięcia głowy św. Jana przyjeżdżały tu całe wsie, ludzie byli 
ubrani w stroje odświętne. W ten dzień wierzący idą do cerkwi, zaś ci, którzy 
nie bardzo wierzą, idą cieszyć się ze ścięcia głowy św. Janowi, czyli chwalić 
Heroda. Bo to Herod obciął mu głowę. Rano jest nabożeństwo, a po obiedzie 
tańczy się horę we wsi. Zamiast radować się ludzie powinni być w żałobie, ale

49 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, Rumunka, prawosławna.
50 BT, Voroneţ, K, NN, lat 48, Rumunka, prawosławna.
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oni idą ibawią się. W ten dzień my, chrześcijanie, pościmy -  jemy barszcz 
z gołąbkami, kluski z olejem51.

Współczesne opowieści o ikonach ukazują, iż losy świętych podlegają 
mechanizmom folkloryzacji. Oficjalne żywoty świętych chrześcijańskich 
są przekształcane w wierzeniach ludowych, tworząc opowieści, w których 
każdy święty ma swoją wyodrębnioną funkcję w określonej dziedzinie ży
cia. Jak wskazywał W. Klinger, jest to stały proces translacji tekstów zjed- 
nego kręgu kulturowego w drugi (1931: 75-83). Nowa legenda, która za
władnęła życiem świętego, znajduje wyraz w obrzędowości ludowej, naka
zując przestrzeganie określonych czynności kultowych. Charakterystyczne 
jest jednak, iż w ludowej biblii jednym z potwierdzeń tych legend stają się 
ikony ścienne cerkwi Bukowiny. Chrześcijańska legenda o św. Jerzym -  żoł
nierzu żyjącym w czasach Dioklecjana -  ujawniająca się podczas opowieści 
o jego ikonie ulega w rumuńskich współczesnych opowieściach przeobraże
niom, a połączenie pochodzących z rozmaitych źródeł treści powoduje, iż 
wyznaczona mu zostaje funkcja patrona żołnierzy:

Na cerkwi namalowany jest św. Jerzy, był wojownikiem, który został zabity za 
wiarę. Był żołnierzem w wojskach królewskich. Król nie znał wiary prawo
sławnej. I został zabity, wrzucony do dołu zwapnem zpowodu jego kazań. 
Wyśmiewano go, i nie umarł, wszystko dzięki jego wierze. Ukazuje się ludziom. 
Św. Jerzy jest od żołnierzy, modlimy się do niego za dzieci, które idą do woj
ska, aby im pomagał, żeby nam pomagał, żebyśmy byli zdrowi52.

Podobnie treści hagiograficznych legend o św. Mikołaju, ujawniające 
się w opowieści jednej z kobiet o ikonach cerkwi w Humorze, ulegają swo
istym ludowym przekształceniom. W zbiorowych wyobrażeniach nie do
strzega się oczywistych sprzeczności wątków, pochodzących z rozmaitych 
źródeł, lecz układa się je w harmonijną, oczywistą i dla ludowej świado
mości, kanoniczną opowieść. Odnajdujemy w nich przeobrażenia literac
kich legend chrześcijańskich o św. Mikołaju, który ukazuje się we śnie 
cesarzowi Konstantynowi, ratuje od pohańbienia trzy córki biedaka z Pata- 
ry oraz wskrzesza umarłego53:

Jest tu namalowany św. Mikołaj, mam też wdomu dużą ikonę św. Mikołaja, był 
bardzo łagodny, dobry i miłościwy i on dokonał cudów, w nocy uciekło paru 
młodych, a na drugi dzień mieli im ściąć głowę i on się ukazał we śnie cesarzo
wi, i powiedział, żeby ich uwolnił, bo są niewinni, i cesarz się przestraszył i ich 
zwolnił, i potem ukazał się starcowi, który miał dwójkę dzieci, był wdowcem

51 BT, Arbore, M, NN, lat 70, Rumun, prawosławny.
52 BT, Humor, K, NN, lat 48, Rumunka, prawosławna, gospodyni domowa.
53 Treść chrześcijańskich legend o św. Mikołaju zob. w: Skarga (1886: 569-574).
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i chciał uczynić j e nierządnicami, ponieważ nie miał pieniędzy na posag, i w nocy 
ukazał się starcowi, i dał mu woreczki ze złotem, żeby nie popełnił grzechu. 
Dwoje miało chłopca i porwali go agarianie54, inny naród go porwał i prosili 
św. Mikołaja, i przygotowali posiłek i zrobili stypę, i przyszedł cały mokry do 
domu i powiedział, że dał szklankę z winem swojemu panu, i obudził się, i przy
prowadził go do domu, dzięki modlitwie św. Mikołaja55.

Ludowe legendy, które zawładnęły życiem świętego, spowodowały po
łączenie różnorodnych, nierzadko nieprzystających do siebie funkcji. Obok 
św. Mikołaja -  obrońcy cierpiących i zagubionych popularne są współcześ
nie wierzenia o św. Mikołaju jako „świętym miłosierdzia”, pomagającym 
młodym dziewczętom w zakładaniu życia rodzinnego. Taka funkcja ujaw
nia się nie tylko w wierzeniach, lecz także w dokonywujących się przed 
ikoną zwyczajach:

Jest tu św. Mikołaj, na cerkwi, jest taka legenda, że młode dziewczyny modlą 
się do niego o dobrego męża, dużo dziewcząt tutaj tak robi, w dzień św. Miko
łaja jest tradycja tutaj, że panna przed zamążpójściem idzie do cerkwi, zanosi 
ręcznik, tutaj są takie bardzo ładne ręczniki, robione, i obejmuje nimi ikonę św. 
Mikołaja i prosi o dobrego męża56.

Warto zauważyć, iż we współczesnych opowieściach typu ludowego 
dochodzi nieustannie do nakładania się cyklicznej i linearnej koncepcji cza
su, typowego dla mitycznej świadomości. Nie wynika to z lekceważenia chro
nologii zdarzeń, ale z właściwości myślenia mitycznego, w którym łączy się 
wątki pochodzące z rozmaitych, nieraz odległych źródeł, czasowo odległe, 
ale pokrewne tematycznie (Woźniak 1988: 132). W opowieści jednej z ko
biet z Vatra Moldoviţei nowotestamentowy czas, w którym Matka Boża na
rodziła Jezusa, łączy się z życiem św. Mikołaja:

Na cerkwi jest św. Mikołaj, święty, który przynosi dzieciom prezenty, jest też tu 
taka legenda wymalowana, która mówi, że Matka Boża po tym jak urodziła 
Jezusa, jakiś rok później, bardzo chciała koszulkę dla Jezusa, ale była bardzo 
biedna i nie mogła mu jej dać, i św. Mikołaj był bogatym człowiekiem, usłyszał 
o pragnieniu Matki Bożej i podarował Jezusowi koszulkę, i wtedy Matka Boża 
powiedziała mu, aby był dobry i dawał dzieciom prezenty57.

54 Agarianie -  ludy semickie (z wyjątkiem Żydów), a zwłaszcza muzułmanie. Nazwa 
wywodzi się z Biblii -  z Księgi Rodzaju, gdzie pojawiają się potomkowie Agar (Hagar), nie
wolnicy (nałożnicy) Abrahama ijego syna Izmaela, którzy w mitologicznych wyjaśnieniach 
dali początek pogańskim i znienawidzonym przez chrześcijan narodom (Rdz 16, 1-16).

55 BT, Arbore, K, NN, lat 67, Rumunka, prawosławna.
56 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 17, uczennica.
57 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 17, uczennica.
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Świadomość typu ludowego pragnie innych niż kanoniczne opowieści, 
zaświadczając, iż ciągle jeszcze jest w niej miejsce na elementy i zdarze
nia, w których dochodzi do zawieszenia granic między cudem a pogańską 
magią. Do wyodrębniania ikon poszczególnych świętych dochodzi także 
często poprzez chrześcijańskie legendy, rozpowszechniane w popularnych 
drukach dewocyjnych, sprzedawanych w sklepikach przy monastyrach. 
Czytanie tych opowieści powoduje, iż postać świętego nabiera szczególne
go znaczenia w indywidualnym kulcie i, w efekcie, rodzi się przekonanie 
ojej wyobrażeniu na pobliskiej cerkwi. Znakomitym przykładem połącze
nia w ludowej biblii magicznych i chrześcijańskich treści jest żywot św. 
Cypriana i św. Justyny z Antiochii (w którym czarnoksiężnik Cyprian, wi
dząc potęgę Boga, wyzbywa się swych umiejętności i przyjmuje nową wia
rę), ukazany według rozmówców na ikonie cerkwi w Arbore, a w rzeczy
wistości nieobecny na jej ścianach:

I jest tu też namalowany św. Jerzy, św. Paraskiewa, św. Mina, św. Nikita i św. 
Cyprian, on był czarownikiem, wcześniej kłaniał się bożkom, wszystkie bożki 
to Diabeł, jak się mówi, wyznawał wielkiego Kartazynę, największego czarow
nika, kto chciał sprzedać, kupić, szedł do niego, on był bardzo interesowny, 
i była młoda dziewczyna -  Justyna, była zobligowana przez prawo do wyzna
wania bożków, dowiedziała się o Chrystusie, była bardzo ładna, i znalazł się 
młody Aglaides, i chciał się z nią ożenić, ona powiedziała, że nie wyjdzie za 
mąż, i poszedł do św. Cypriana, który wtedy był czarownikiem, żeby odprawił 
czary, żeby ona go przyjęła i żeby wyszła za niego za mąż, i Cyprian odprawił 
czary, i ona się o tym dowiedziała i naznaczyła się świętym krzyżem, i prosiła 
Boga, i nic nie mógł jej zrobić, i w końcu Diabeł przybrał kształt św. Justyny 
i poszedł do tego, który chciał się z nią ożenić, i on zawołał ją po imieniu i kie
dy ją zawołał on zamienił się w dym, ponieważ Diabeł nie mógł nawet słyszeć 
imienia św. Justyny, tak była wierząca, i w końcu św. Cyprian dokonał innych 
czarów -  zachorowały zwierzęta, krewni, w wszyscy ludzie ze wsi poszli do 
św. Justyny i powiedzieli, żeby się nie sprzeciwiała, i poszła, bo oni mają straty, 
żeby wyszła za niego za mąż, i ona nie chciała i prosiła Boga, żeby społeczność 
nie cierpiała z powodu strat i chorób, i w końcu zobaczył ją św. Cyprian, po
wiedział, że wyrzuca wszystkie książki do ognia, i powiedział, że ona może 
swoją siłą odwrócić wszystkie czary, siłą Świętego Krzyża i imieniem Pana 
Boga. I poszedł do biskupa chrześcijan i ochrzcił się, i wstąpił do mnichów 
i został biskupem, i prześladowali go i męczyli, odpokutował grzechy, był go
rącym wyznawcą wiary, i obcięli mu głowę i św. Justynie. I mówi się o nich, że 
pomagają na czary, przy rozpadzie małżeństwa, są tutaj przedstawieni58.

Wiele miejsca we współczesnych opowieściach o ikonach ściennych 
zajmuje postać św. Jerzego. Popularne teksty literackie rozpowszechniane

58 BT, Arbore, K, NN, lat 67, Rumunka, prawosławna.
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na terenach rumuńskich powodują, iż w świadomości typu ludowego poja
wia się nadmiar informacji, dotyczący tej postaci. Ikona św. Jerzego wple
ciona zostaje w zbiorowe wyobrażenia o losach tego świętego, budowane 
z fragmentów legend z różnych źródeł. Wyraźnie można wyróżnić w nich 
archaiczne treści, będące pozostałością dawnych mitów bohaterskich, oraz 
ich chrześcijańskie reinterpretacje i motywy, pochodzące z popularnych 
powieści (Aleksandria):

Jest tu namalowany św. Jerzy, obchodzimy go 23 kwietnia, on był z Aleksan
drii, młodzieniec, który zaciągnął się do wojsk Aleksandra Macedońskiego, 
i walczył, i za swoje zasługi został mianowany komendantem w armii, i ocalił 
od smoka jego córkę, to jest ta legenda ze smokiem, tu jest namalowana. Został 
świętym dzięki swojej ogromnej wierze, kiedy władca wezwał wszystkich lu
dzi, aby wyznali wiarę przed jego obliczem, on powiedział, że wierzy tylko 
w Chrystusa, i mówi się, że mu obcięli głowę, mówi się też, że został spalony, 
nie wiadomo dokładnie jak umarł59.

Święty w tradycji miejsca zostaje włączony do grona wielkich bohate
rów zbiorowości, ajego losy podlegają mitologizacji. Oficjalny, powstały 
w Bizancjum żywot św. Jerzego, wojownika i męczennika żyjącego w cza
sach Dioklecjana, przenikający na tereny słowiańskie i rumuńskie, uległ 
z czasem połączeniu z innym popularnym w tradycji prawosławnej moty
wem walki św. Jerzego ze smokiem, będącym chrześcijańskim przeobra
żeniem starego mitu bohaterskiego, w którym walka z potworem -  symbo
lem pierwotnego zła -  umożliwiała narodziny nowego świata (Eliade 1998b: 
49-60). Do ludowych wyobrażeń przeniknęły także pewne wątki popular
nego na tych terenach i bardzo poczytnego romansu o Aleksandrze Mace
dońskim. W wyobrażeniach typu ludowego funkcjonujące początkowo 
oddzielnie motywy żywotu tego świętego uległy zmieszaniu, budując nową, 
kanoniczną opowieść (Minczew 2003: 138-145). Chrześcijaństwo typu 
ludowego wyposażyło wielu świętych w podobny motyw walki ze smo
kiem, umożliwiając rekonstrukcję pierwotnego mitu. Dumezil, a za nim 
semiotycy z kręgu Tartu-Moskwa twierdzili, iż postaci bohaterów w okre
ślonym systemie mitologicznym odzwierciedlają się na różnych poziomach 
tego systemu (język, atrybuty, kult), dając tym samym możliwość rekon
strukcji prototypu (Iwanow, Toporow 1974: 180). Podobnie w ikonografii 
chrześcijańskiej treści archaiczne i chrześcijańskie połączyły się, tworząc 
harmonijne, kanoniczne wzorce. Zawarte w nich odmienne źródła nie two
rzą osobnych opowieści, ale raczej utrwalają na niższych poziomach mito
logicznych „zachowania wykonywane poprzez kogoś innego”, przemie
niając je w kategorie działań archetypicznych (Eliade 1998: 137). Wierze

59 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 17, uczennica.
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nia o bohaterach walczących u początku czasów z mitycznymi potworami 
mają swoje ludowe przeobrażenia wpostaciach walecznych junaków lub 
też świętych prawosławnych, walczących ongiś, u początku czasów na obec
nych terenach rumuńskich, ajednym ze znaków tych wierzeń są ikony cer
kwi bukowińskich. Ikony stają się znakami rzeczywistych wydarzeń, roz
grywających się ongiś i dokonywanych przez świętych, którzy przejęli ar- 
chetypiczne działania wielkich bohaterów zbiorowości z archaicznych 
mitów. Odbijając najważniejsze treści mitycznej świadomości, ikony stają 
się w ten sposób zwierciadłem czasu, przechowując archetypiczne działa
nia bohaterów z „rzeczywistej historii” dokonującej się u czasach począt
ków. W ludowym żywocie św. Jerzego, oficera z rzymskich legionów żyją
cego w Kapadocji, bohatera licznych legend odwzorowanych w chrześci
jańskiej sztuce, pojawia się także motyw uwolnienia miasta od tyranii 
okrutnego smoka, będący schrystianizowaną wersją legend, pochodzących 
z obszaru koptyjskiego oraz staroegipskiego (Tomalska-Kosińska 1988: 93
-94). Temat ten jest jednym z najczęściej przywoływanych przedstawień 
św. Jerzego, widzianych na ikonach:

Sw. Jerzy walczył ze smokami, jak to widać na ikonie (Prodanciuc, za Niculiţa- 
-Voronca 1998b: 1999)60;
Sw. Jerzy został przywiązany do koła z gwoździami, które się kręciło, jednak 
nie umarł. Potem wrzucono go na trzy dni do dołu z wapnem. Scena ta jest 
namalowana na cerkwi. Legenda mówi, że po trzech dniach spędzonych w dole 
z wapnem wyciągnięto go i ucięto mu głowę, bo cały czas pozostawał przy 
życiu. Przed śmiercią założono mu buty z gwoździami w środku i kazano mu 
biegać. Legenda mówi, że za czasów Dioklecjana, mówi się, że w twierdzy, ale 
nie wiem jakiej, był smok, codziennie zanoszono mu człowieka do zjedzenia. 
Kiedy nadeszła kolej na cesarza, musiał oddać córkę. I św. Jerzy zabił smoka. 
Po tym jak cesarz zobaczył, że św. Jerzy zabił smoka, kazał mu oddać pokłon 
bożkom61.

Znakomitą ilustracją utrwalonych w świadomości treści archaicznych, 
obudowanych chrześcijańską legendą, oraz mechanizmów myślenia mi
tycznego, polegających na posługiwaniu się archetypami postaci bohate
rów i ich działań, jest historia św. Jerzego opowiedziana przez jednego z in
formatorów z Bukowiny, w której postać tego świętego ulega kontamina- 
cji z biblijnymi dziejami Jezusa:

Sw. Jerzy jest z Palestyny, św. Jerzy Zwycięzca, bardzo go męczyli, wsadzili go 
do dołu z wapnem, był palony w ogniu i oswobodził się przez cuda, i zmar

60 O ukształtowaniu się ikonografii św. Jerzego walczącego ze smokiem, o którym nie 
wspomina hermeneja, pisze m.in. Myslivec (1930?: 304-370).

61 BT, Arbore, M, NN, lat 70, Rumun, prawosławny.
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twychwstał z martwych, był generałem [św. Jerzy -  przyp. E.K.], był cesarz 
Dioklecjan i prześladował chrześcijan, kłaniał się im i był zbawicielem, i on 
prześladował chrześcijan, ci, którzy się modlili, modlili się po kryjomu ze świecz
kami, i on będąc obok cesarza, i zorientował się, że on nie jest dobry, i cesarz 
kazał mu wybrać religię, on był bardzo ładny i on nie chciał, i go męczyli bar
dzo św. Jerzego, skazali go, bili go, dawali mu truciznę do picia i nie umarł, 
dawali go do wapna i wsadzili go do więzienia, i kłuli szablami, i zmartwych
wstał, czynił cuda, zmartwychwstał, wsadzili go żywego do grobu i powiedzie
li: jeśli jesteś chrześcijaninem, zmartwychwstaniesz, i zmartwychwstał, i wy
zdrowiał, męczyli go, bili i Pan go uzdrowił, i odcięli mu głowę szablą62.

Ikony, włączone w wizję świata typu ludowego, stają się pretekstem do 
własnych opowieści o losach chrześcijańskich bohaterów. Archetypiczne 
kategorie działań herosów z mitów początku krążą, zgodnie z hipotezą se
miotyków, na niższych poziomach i zostają przypisane kolejnym świętym. 
Symbole monstrum (smok, żmij, balaur) wraz z rozwojem chrześcijaństwa 
zyskują nowe znaczenia i stają się obrazami Szatana, a przez to zła, istnie
jącego odwiecznie w świecie. W świadomości typu ludowego, opartej na 
archaicznych mitach bohaterskich, temat ten funkcjonuje nadal w legen
dach hagiograficznych wielu świętych oraz na polichromiach cerkwi na 
Bukowinie. Biografia świętego walczącego ze smokiem, będąca kolejnym 
przeobrażeniem znanego z kultur archaicznych motywu walki między siła
mi świata oraz chaosu, ujawniała się wXIX-wiecznych legendach o św. 
Teodorze Tyronie, rekrucie żyjącym w czasach cesarza Maksymiliana, 
zmarłym śmiercią męczeńską ok. 306 r. (Tomalska-Kosińska 1988: 97) oraz 
w ikonografii tego świętego, którego wyobrażenia pojawiły się nie tylko 
w sztuce ludowej, ale i we freskach cerkwi bukowińskich:

W monastyrze Suceviţa, w części prawej przedsionka, znajduje się scena zabi
cia smoka i uwolnienia córki cesarza. Kiedy zapytałam ojca Curelari, kim jest 
bohater, który zabija smoka, odpowiedział mi, że św. Teodor (Niculiţă-Voronca 
1998b: 151).

Opowieść o ikonach świętych ukazuje jeszcze jedną cechę współczes
nej kultury typu ludowego -  łączenie losów szczególnie popularnych świę
tych z historią własnego miejsca. Ikona świętego, którego kult jest szcze
gólnie popularny na danym terenie, staje się znakiem historii miejsca, a ży
cie i męczeństwo umieszczane zostają nierzadko gdzieś w Rumunii:

Św. Jerzy zabił smoka, też był Rumunem, w naszym kraju był smok, przez któ
rego ludzie nie mogli brać wody ze studni. Kiedy szli ludzie, dziewczyny z wia
drami, smok ich zabijał, tyle płaczu słyszał, ludzie nie mogli brać wody z po

62 BT, Arbore, K, NN, lat 67, Rumunka, prawosławna.
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wodu smoka, przyjechał konno z wielką lancą i powiedział ludziom, że zabije 
smoka, i kiedy zbliżył się smok, on zabił go mieczem, i tak się ludzie od niego 
uwolnili, i tak się nazywa św. Jerzy. Z tego miejsca gdzieś koło Timişoară, nie 
umiem wam powiedzieć, tam gdzieś to było, i odtąd był świętym, nikt inny nie 
odważył się go zabić, zanim umarł został świętym63.

Podobny mechanizm ujawnia się w opowieści jednej z kobiet z wioski 
Suceviţa o ikonie św. Mikołaja:

Św. Mikołaj jest stary, był Rumunem, pomagał biednym, którzy nie mieli nic, 
pomagał im64.

Nierzadko świadomość związków świętego z danym terenem, istnieją
ca w ludowych wyobrażeniach, oraz ich losy, stają się wzorcem moral
nym, który naśladują ciągle jeszcze współcześnie mieszkańcy Bukowiny. 
Zwyczaje i obrzędy odprawiane wwioskach wwyobrażeniach zwykłych 
ludzi biorą swój początek w działaniach świętych żyjących ongiś na tym 
terenie. Niewątpliwie tę cechę świadomości typu ludowego ugruntowuje żywy 
kult ich relikwii, jak w przypadku opisywania ikony św. Filoftei z Tyrnowa 
(XII-XIII w.), której relikwie zostały w XIV w. sprowadzone do Argeş65:

Jest tu namalowana św. Filoftea. Żyła na Bukowinie, była bardzo dobra. Gdy 
była mała, umarła jej matka i wychowywana była tylko przez ojca. Niosąc mu 
do pola jedzenie, rozdała prawie wszystko biednym, głodnym dzieciom. Gdy 
doszła do niego, niewiele jej już zostało. Ojciec bardzo się zdenerwował i tak ją 
zbił, że umarła. Pochowano ją w cerkwi Curtea de Arges. Jej trumna leży na 
ołtarzu i zrobiona jest wniej mała dziurka, przez którą wystaje fragment dłoni. 
Ludzie całują ją, aby oddać jej cześć, a wedle zwyczaju, idąc do pola, powinni 
dzielić się z biednymi jedzeniem66.

Świadomość ludowa zaadaptowała chrześcijańskie teksty kanoniczne do
tyczące poszczególnych świętych oraz ich ikonografię, przekształcając je 
zgodnie z własną wizją świata. Oficjalne teksty są wykorzystywane w prze
kształcaniu funkcji tych postaci. Święci wojownicy stają się w ludowych 
wierzeniach patronami żołnierzy; święci miłosierni i cudotwórcy -  patro
nami dzieci i młodych kobiet; święci opierający się demonom i siłom nie
czystym -  patronami ratującymi wodzonych na pokuszenie. W wierzeniach 
ludowych następuje także stopniowe unarodowienie świętych, powodują
ce, iż są oni z czasem uznawani za swoich, pochodzących z tych samych 
ziem i narodów.

63 BT, Suceviţa, K, NN, lat 59, całe życie pracowała w polu.
64 BT, Suceviţa, K, NN, lat 59, całe życie pracowała w polu.
65 O postaci św. Filoftei zob. m.in. Bălan (1996: 108-114); Bălan (1999: 75-79).
66 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 71, ukończone dwie klasy szkoły podstawowej.
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4. IKONA -  O BRAZ  CZY POSTAĆ? IKONA JAKO 
MIEJSCE OBJAWIENIA SACRUM

Ikony cerkwi i monastyrów Bukowiny otoczone są szczególnym kul
tem wśród mieszkańców wiosek. W ich pojęciu w odbiorze sztuki sakral
nej nie liczy się zgodność z chrześcijańskim kanonem, kwestia autorstwa, 
stylu, kręgu kulturowego czy warsztatu, z którego ikona pochodzi, tak ważne 
dla historyków sztuki; najważniejszym aspektem związanym z ikoną staje 
się świadomość, iż jest ona odbiciem prawdziwego wizerunku Boga i świę
tych postaci. W miejscu, w którym się znajdują, spotykają się dwa światy, 
dwie sfery istnienia: transcendentna i ziemska. Ziemia, siedlisko cierpienia 
i grzechu, przeciwstawiana jest niebu -  przestrzeni Boga, szczęścia i wiecz
nej harmonii. W wyniku tego wartościowania cerkiew, monastyr i święty 
obraz wyraźnie odgraniczają ziemskie życie od boskiego. Stąd też codzienny 
zwyczaj udawania się lub okresowego pielgrzymowania do świętych miejsc 
i ikon. W przekonaniu wiernych to tu właśnie w sposób szczególny kumu
luje się sacrum, tu najłatwiej o wyproszenie łask, o złagodzenie cierpienia, 
cudowne uzdrowienie z ran duchowych i fizycznych. Tu ludzie są bliżej 
Boga i świętych, nieustannie doświadczając ich obecności, a postaci z ikon 
niosą pomoc w trudnościach życia codziennego:

Jeżeli masz wiarę, to każda ikona ci pomoże, Matka Boża ci pomoże. Ikona 
tylko ją przedstawia. Kiedy patrzę na ikonę, wiem, że to tylko ikona wykona
na z jakiegoś materiału, ale pamiętam, że to Matka Boża i jestem pod wra
żeniem, jest taka cudowna, bo zrodziła Pana Jezusa, coś nie do wyobraże
nia! Jest wiele ikon, które potrafią natychmiast człowiekowi pomóc. Jest wiele 
ikon czyniących cuda. I u nas jest wcerkwi ikona, która jest wykonana pięknie, 
złotem, do niej ludzie się modlą. Kiedy tracisz wiarę i zaczynasz powątpiewać, 
Matka Boża ci pomaga, jest wielką pomocą67.

W zbiorowych wyobrażeniach mieszkańców Bukowiny ikona jest za
zwyczaj rozumiana jako przedmiot zawieszony między światami. Dzięki 
niej, mocą modlitwy i kontemplacji, człowiek symbolicznie przenika w prze
strzeń nieba i wielkiej familiae Christi. Znajduje to wyraz w określaniu ikon 
mianem okien do nieba, okien do Boga czy drzwi do Nieba. W przekonaniu 
prawosławnych każda ztakich ikon jest cudowna, gdyż każda jest odbi
ciem Postaci -  wizerunku Boga-Człowieka lub tych, którzy swoim życiem 
starali się osiągnąć ideał przebóstwienia. Niektóre z ikon posiadają status 
szczególnej cudowności -  są to takie, na których sacrum przejawia się w od-

67 BT, Arbore, K, NN, lat 70, Rumunka, prawosławna.
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mienny sposób; można powiedzieć, iż okazuje swój byt. Święta postać wid
niejąca na ikonie staje się tak realna, jakby rzeczywiście pojawiła się przed 
wierzącym. Wiara każe ludziom widzieć na takich wizerunkach szczegól
ny przejaw łaskawości Nieba, która zespala się z wybranymi ikonami. Ta
kie doświadczenie sacrum zdarza się zazwyczaj w przypadku ikon znajdu
jących się wewnątrz cerkwi (rzadziej na ścianach zewnętrznych). Jak wska
zywali teologowie prawosławni, przez użycie specjalnych znaków owa 
sakralna i symbolicznie ukształtowana sfera wywołuje u wierzących wra
żenie, iż znaleźli się poza ziemskim czasem i przestrzenią. Wszystkie czę
ści architektoniczne świątyni oraz spoczywające w niej ikony biorą udział 
w dokonującej się na oczach wiernych liturgii (Evdokimov 1986: 288). Siła 
miejsca świętego powoduje jednak, iż wierny przestaje myśleć symbolami, 
ale operuje konkretami. Paweł Florenski zwracał uwagę na różnicę między 
sposobem istnienia ikony w świątyni, ajej bytem w przestrzeni muzealnej 
czy sali wykładowej. Te ostatnie sprowadzają ikonę wyłącznie do dzieła 
sztuki, zubażając jej odbiór i sens. Przestrzeń świątyni sprawia, iż ikona, 
oglądana w blasku nierównego światła i kadzidłowego dymu, na tle czar
nego koloru stroju duchownych, śpiewów wiernych, uzyskuje pełnię wy
razu i pozwala dostrzec świat nadprzyrodzony (1997: 33-47). Jednak, mimo 
wyrwania ikony z kontekstu cerkiewnego i liturgicznego, Postać na niej 
przedstawiona żyje nadal w wyobrażeniach ludowych -  płacze, krwawi, 
porusza oczami czy po prostu uśmiecha się do patrzącego. Do takich ikon 
należy m.in. wizerunek Matki Bożej z monastyru w Suceviţa, pochodzący 
najprawdopodobniej z Bizancjum i darowany w XV wieku mołdawskie
mu hospodarowi Aleksandrowi Dobremu. Dla wielu mieszkańców wioski 
związek między odbiorcą a ikoną-Postacią przypomina osobistą więź i sta
je się spotkaniem „twarzą wtwarz” z Matką Chrystusa. Bezpośrednie do
świadczenie sacrum w zbiorowych wyobrażeniach zaciera w ten sposób 
różnicę między ikoną a Postacią na niej wyobrażoną. Patrząc na ikonę, czło
wiek dostrzega właśnie ową prawdziwą Postać, która w konkretnym miej
scu i czasie zwraca się ku człowiekowi:

Matka Boża zawsze pomaga. W kaplicy jest jej ikona, tak jakby patrzyła ci
w oczy. Jestem przekonana, że nas uratowała. W chorobie, nieszczęściu, za
wsze szłam do niej i zapalałam świece68.

Cuda dokonują się na oczach całej zbiorowości zgromadzonej wokół 
ikony. Wiele osób twierdzi, iż Matka Boża objawia swą moc przez łzy, 
wypływające czasem zjej oczu:

68 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 45, ukończone technikum budowlane.



Ikona jako zwierciadło czasu. Wyobrażenia typu ludowego... 219

Ikona Matki Bożej w Suceviţa płacze, w określone dni, jesienią, wtedy jest od
pust w monastyrze, ale ludzie do niej przychodzą zawsze69.

Według innych wierzeń, płacze także ikona Matki Bożej znajdująca się 
wjednej z cerkwi w Suczawie. Wierzenia takie zyskują rangę prawdy nie 
tylko przez osobiste doświadczenie cudu, lecz także dzięki autorytetowi 
przekazu pochodzącego od osób starszych:

U nas nie ma takiej cudownej ikony, nie słyszałam, żeby była, ale w Suczawie 
ikona Matki Bożej płacze, w określone święta płacze, słyszałam, ale nie wi
działam tego, i czyni cuda, starzy tak mówią, ale ja tam nie byłam nigdy, nie 
miałam czasu i możliwości70.

Podobne właściwości posiadają ikony Matki Bożej z kaplicy monasty
ru w Vatra Moldoviţei, z monastyru w Humorze, z cerkwi w Gura Humu- 
rului czy kopia cudownej ikony Matki Bożej ze Świętej Góry Athos, znaj
dująca się w cerkwi Rarău.

W wierzeniach religijnych mieszkańców Bukowiny istnieją także iko
ny, które specjalizują się w określonej pomocy -  potrafią uleczyć z cho
rób, kalectwa czy opętania. Cudowna ikona Matki Bożej z monastyru w Put- 
nej według niektórych wierzeń spełnia prośby wiernych, według innych 
-  potrafi uleczyć z opętania. Moc tej ikony-postaci wykorzystywana jest 
przy odprawianiu egzorcyzmów:

Tutaj w naszej okolicy nie ma takich ikon, ale w monastyrze w Putnej jest cu
downa ikona Matki Bożej, ludzie przychodzą i modlą się, i mówi się, że wysłu
chuje próśb71.
Jeżeli ktoś mocno wierzy i modli się, może być uwolniony od nieszczęść. W cer
kwi, przed ikoną, odbywają się zamknięte nabożeństwa z udziałem tylko księ
ży i opętanych, podczas których wypędzany jest Diabeł z ludzi72.

Te cudowne właściwości dostrzegają niektórzy duchowni prawosławni. 
Już od końca XIX wieku sporządzane są listy ikon czyniących cuda na 
terenie całej Rumunii. W 1869 roku biskup Roman -  Melchisedec, opiera
jąc się na dawnych i współczesnych mu poświadczeniach, opublikował je
den z pierwszych „rejestrów” osiemnastu cudami słynących ikon, otoczo
nych szczególnym kultem ze strony wiernych. Na ikonach tych, według 
biskupa, dokonują się nieustająco objawienia (Melchisedec 1869: 220-223; 
Melchisedec 1890: 23-49). Przeszło sto lat później lista ta wzrosła do licz

69 BT, Vatra Moldoviţei, M, NN, lat 23, Rumun, prawosławny.
70 BT, Suceviţa, K, NN, lat 54, Rumunka, prawosławna.
71 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 17, uczennica.
72 BT, Putna, K, NN, lat 40, Rumunka prawosławna.
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by trzydziestu sześciu „żyjących” ikon na terenie całej Rumunii. Wśród 
nich odnajdujemy ikonę Matki Bożej z Putnej, której moc objawiła się 
w ostatnich latach:

Ikona Matki Bożej z Monastyru Putna -  Suceava, ufundowana przez Stefana 
Wielkiego, obleczona w srebro. W ostatnich latach owa święta ikona wypędza
ła demony z chorych nawiedzonych przez nieczyste duchy (Bălan 1999: 156).

Podobne cudowne właściwości posiada stara ikona Matki Bożej z mo
nastyru Neamţ, darowana najprawdopodobniej mołdawskiemu hospodaro
wi Aleksandrowi Dobremu w XV wieku przez bizantyjskiego cesarza Ma
nuela Paleologa:

W ciągu stuleci przed czyniącą cuda ikoną Matki Bożej z Monastyru Neamţ 
miały miejsca niezliczone cudowne uzdrowienia. Szczególnie wypędzania nie
czystych duchów z ludzi. Chorzy na epilepsję i opętani prowadzeni byli do szpi
tala monastyru, gdzie zamykano ich w zakratowanej celi. Następnie, zarówno 
chorzy, jak i ich krewni i księża-mnisi pościli przez trzy dni. Każdego dnia o pół
nocy odczytywano modlitwy św. Bazylego Wielkiego i następowało namasz
czenie olejami. Jeżeli chorzy pozostawali pod silnym wpływem Diabła i nie 
mogli zostać doprowadzeni do świętej ikony, modlitwy odprawiano w szpitalu, 
a w cerkwi wspominano ich imiona podczas Świętej Liturgii i w trakcie akaty
stu Matki Bożej. Ale jeśli chorzy mogli iść, modlitwy i namaszczenia olejami 
odprawiano przed świętą, czyniącą cuda ikoną. Rzeczywiście, na trzeci dzień 
wielu chorych zostało uleczonych z epilepsji i innych ciężkich chorób i wraca
ło zdrowych do swoich domów (Bălan 1999: 61).

Szczególnym rodzajem religijności ludowej są także na Bukowinie 
i w Mołdawii wierzenia w cudowną moc ikon, sprowadzających deszcz 
w czasie długotrwałej suszy. Takie wierzenia związane są z ikoną Matki 
Bożej w Suceviţa:

Jest u nas ikona Matki Bożej, kiedy jest wielka susza, wychodzimy z ikoną, 
modlimy się i pomaga -  zaczyna padać. Przychodzi również tutaj dużo ludzi -  
każdy na swoje problemy i prośby, pytają mnie, czy jest tutaj ikona czyniąca 
cuda. Odpowiadam, że jest. Mają wielką wiarę i nadzieję. Po modlitwie przed 
ikoną uspokajają się, rozwiązują się ich problemy w zależności od tego, czego 
sobie życzą. Słyszałam, że ludzie byli uzdrawiani, nie wiem czy ze wsi, czy 
skąd, ale słyszałam o wielu takich przypadkach, wszystko zależy od tego, jak 
mocno ktoś wierzy, ajeśli nie, to nie73.

Ludzie mówią, że jest tutaj cudowna ikona Matki Bożej, zresztą we wszystkich 
cerkwiach w całej Rumunii sąjakieś cudowne ikony. Nie słyszałem nigdy, żeby 
ta ikona dokonała czyjegoś uzdrowienia albo pomogła komuś. Jednak zawsze

73 BT, Suceviţa, K, NN, Rumunka, prawosławna.
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w przypadku złych warunków atmosferycznych, a przede wszystkim suszy, sio
stry wynoszą ikonę na Górę Furcoi w miejsce, gdzie niegdyś była pustelnia. 
Zbiera się tam cała wieś i odprawianych jest wiele nabożeństw. Zazwyczaj to 
pomaga i spada deszcz. Ostatnio te nabożeństwa były odprawiane w zeszłym 
roku. Jest to charakterystyczne nie tylko dla Suceviţa, ale w całej Rumunii, 
w obliczu zagrożenia ludzie zbierają się i modlą74.

Właściwości sprowadzania deszczu posiada też cudowna ikona Matki 
Bożej z monastyru Neamţ oraz relikwie św. Jana Nowego w Suczawie i św. 
Paraskiewy w Jassach. G. Minczew wskazywał na silne zapośredniczenie 
tych wierzeń i praktyk w liturgicznych tekstach, wywodzących się z Bi
zancjum. Od IX wieku w bizantyjskich źródłach wzrosła ilość utworów, 
dotyczących procesji przeciwko klęskom żywiołowym, pochodzących z ty- 
pikonów, minejów, ewangeliarzy, apostołów i euchologionów, przenikając 
stopniowo na tereny słowiańskie (2003: 22-43). Liturgiczne teksty bizan
tyjskie stopniowo tłumaczone były także na języki słowiańskie, oddziału
jąc na religijność ludową. W obrzędach sprowadzania deszczu połączyły 
się oficjalne ryty Cerkwi z ludowymi wierzeniami i praktykami o charak
terze magicznym. Charakterystyczne jest, iż współczesny obrzęd udawa
nia się z prośbą o deszcz do Ikony-Postaci Matki Bożej lub świętych, w XIX- 
-wiecznych wierzeniach występował w Rumunii i na Bałkanach w mniej 
schrystianizowanej wersji. Wierzono, iż istnieje szczególny rodzaj postaci 
„zabierających deszcz” -  smoków, wampirów i wampirzyc, tęczy (cur- 
cubăul) -  które za pomocą określonych obrzędów należy wygnać z wioski, 
aby sprowadzić deszcz75. Dawne rumuńskie paparuda -  symboliczne przy
strojone kukły polewane wodą w obrzędach o charakterze magicznym ma
jących sprowadzić deszcz -  zastąpiły współcześnie ikony Matki Bożej 
i świętych. Wraz z przejmowaniem przez chrześcijaństwo archaicznych 
znaków i symboli, miejsce dawnych postaci i atrybutów wykorzystywa
nych w obrzędowości przeciwko zażegnaniu suszy, zajmowały stopniowo 
postaci Matki Bożej lub poszczególnych świętych wyobrażonych na iko
nach i władających deszczem. Interesująca jest także informacja, iż prze
bieg współczesnych obrzędów sprowadzania deszczu za pomocą ikon lub 
relikwii przypomina schemat dawnych zwyczajów, polegających na wypę
dzaniu „złego” z przestrzeni wioski, podobnych do archaicznego odnawia
nia świata i złego czasu, który nastał wraz z długotrwałą suszą. Trudno twier
dzić, iż wierzenia takie przechowały się samoistnie wkulturze ludowej. 
Analizy Minczewa, oparte na tekstach rytuałów bizantyjskich, ukazują, iż

74 BT, Suceviţa, M, NN, lat 50, historyk, dyrektor miejscowej szkoły.
75 Na ten temat zob. m.in. Niculiţă-Voronca (1998b: 237-247); Gorovei (1995: 15, 71, 

265-267).
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ludowe wierzenia z terenów Bałkanów czerpały z tekstów chrześcijańskich 
i oficjalnej, kanonicznej obrzędowości prawosławnej (Minczew 2003: 46
-47). W wyniku oddziaływania kulturowo bliskich tekstów wytworzyła 
się szczególna, ludowa wizja świata, łącząca ślady archaicznych obrzędów 
i praktyk z kanonem chrześcijaństwa.

Podobne wierzenia, dotyczące postaci, które ożywają, pojawiają się 
w przypadku tzw. ikon przenośnych, znajdujących się w otoczeniu i przy
rodzie, np. na rozstajach dróg, w lasach i górach. Ma to związek z dokonu
jącymi się na nich zazwyczaj szczególnymi objawieniami. Nierzadko takie 
właściwości posiadają ikony przechowywane w domach, zwłaszcza pocho
dzące z odległych, świętych miejsc. W kulturze typu ludowego ikony oży
wają nie tylko w przestrzeni świątyni i liturgii, ale i poza nią, objawiając 
w konkretnej czasoprzestrzeni Postać, która jest na nich przedstawiana. 
Mimo iż, jak twierdzi Evdokimov, ikona, będąc widzialnym znakiem Bożej 
obecności niewidzialnej, ale stale promieniującej, nie jest miejscem obja
wienia i niczego w sobie nie zamyka, lecz jedynie prowadzi do bytów 
doskonałych, istniejących jako same w sobie (1986: 280), to w momentach 
ludzkiego cierpienia czy bezradności Postać namalowana na ikonie w cu
downy sposób „wychodzi” spoza obrazu i przybiera realne kształty, roz
mawiając z cierpiącym, niosąc mu otuchę i radę. W ten sposób w religijno
ści typu ludowego dokonuje się nieustające przejście od obrazu do Postaci 
na nim wyobrażonej:

Matka Boża rzeczywiście mi pomogła. Kiedyś chciałam przerwać ciążę. Na 
drugi dzień miałam jechać do szpitala w Radowcach. Wieczorem byłam przy
gotowana do wyjazdu. W nocy otwarło się okno i weszła kobieta, cała w bieli. 
Powiedziała -  „pomyśl, co chcesz zrobić?”. Zaświeciłam światło i zaczęłam się 
modlić do ikony Matki Bożej. Powiedziała mi, żebym tam nie szła i nic nie 
robiła, bo to grzech. Postanowiłam więcej nie grzeszyć76.

Wiara w „cudowność” ikon na Bukowinie jest tak silna, iż niekiedy wy
starczy sama modlitwa, aby ujrzeć, zobaczyć oczami duszy jej charyzmat:

Mam wdomu cudowną ikonę, dostałam ją od syna zIzraela. Obrazek wisi wdo- 
mu, nad drzwiami. Kiedy się modlę, Pan Jezus wiszący na krzyżu otwiera oczy77.

Wierni obdarzają takie święte obrazy szczególnym kultem -  całują je, 
przechodzą pod nimi, ozdabiają je kwiatami i ziołami, pocierają o nie ubra
nia lub przedmioty, wierząc, iż w ten sposób przenoszą na siebie lub bli

76 BT, Arbore, K, NN, lat 78, Rumunka, prawosławna.
77 BT, Arbore, K, NN, lat 70, Rumunka, prawosławna. Święty obrazek z Izraela był 

trójwymiarowy.
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skich jej moc. Dotknięcie Postaci na ikonie uznawane jest za wyraz łaski 
i błogosławieństwa, które spływa odtąd na wiernego:

Dla wszystkich wiernych, którzy przybywają do Monastyru Neamţ, najważ
niejszym, najświętszym i najbardziej oczekiwanym momentem jest wyprowa
dzenie cudami słynącej ikony Matki Bożej z cerkwi, podczas procesji ze świę
ceniem wody. Ogromny tłum pielgrzymów, z sercami napełnionymi pobożno
ścią i oczami pełnymi łez, podąża, bijąc pokłony za kołyszącą się nad głowami 
świętą ikoną, niesioną przez księży, aż dojdzie do kropielnicy przed monasty
rem. Potem, po poświęceniu wody, ponownie wracają z taką samą wiarą drogą 
przebytą przez ikonę od kropielnicy aż na dziedziniec monastyru, gdzie odpra
wia się Świętą Liturgię. Wszyscy widzą w świętej ikonie samą Matkę Bożą. 
Wszyscy czują jej obecność w tym tłumie. Wszyscy czekają pobożnie, aby 
pokłonić się przed obliczem świętej ikony, pocałować ją, przejść pod nią, aby 
dostąpić błogosławieństwa, dotknąć ikony Matki Bożej rękami, ubraniem, chu
steczką, nakryciem głowy, aby się uświęcić. I rzeczywiście, powracają do swo
ich domów lepsi, z duszą odmienioną, pogodzeni, zbratani, pocieszeni i bar
dziej umocnieni w wierze (Bălan 1999: 28-29).

Ów prawdziwy ludowy odbiór ikony nie jest jednak bałwochwalstwem, 
ale rodzajem odmiennego, sakralnego doświadczania świata, wynikającym 
z dosłownego rozumienia teologii prawosławnej. Mimo iż realne, zmysło
we doświadczenie Boga nie jest w prawosławiu możliwe, a Bóg objawia 
się tylko poprzez energię, to jednak wkulturze ludowej dochodzi często do 
objawień Postaci namalowanej na ikonie niebędących efektem złudzeń czy 
zafałszowania rzeczywistości, ale rodzajem odmiennego doświadczenia 
religijnego, dokonującego się wkulturze typu ludowego. Objawienia do
konujące się na ikonach dla wielu wiernych to jak dotknięcie Prawdy. Można 
zaryzykować stwierdzenie, iż w prawosławiu takie doświadczenie ikony 
nie może zostać potępione, gdyż wjego rozumieniu teologiem nie jest ten, 
kto pisze uczone rozprawy, ale kto w mistyczny sposób doświadcza Boga78. 
Ową odmienność ludowej religijności dostrzegają już niektórzy duchowni 
rumuńscy:

78 W ludowym doświadczeniu sztuka postrzegana jest jako bezpośredni wyraz prawdy 
-  Postać na ikonie w szczególny sposób ukazuje swój byt (Tokarska-Bakir 2000: passim). 
Wyraźnie trzeba jednak to doświadczenie odróżnić od bałwochwalstwa (czczenia samego 
obrazu), znanego dawniej w ludowej kulturze na Bukowinie. Wystarczy wspomnieć tu 
o ugruntowanych jeszcze w latach dwudziestych XX wieku w folklorze „żyjących obra
zach”:

kiedy na ikonie czyniącej cuda pojawią się krople wody, to znak, że będzie padać
(Gorovei 1995: 110);

kiedy trzeszczy ikona, to znak śmierci (Gorovei 1995: 110);
kiedy pęka (rozbija się) ikona, wierzy się, że będzie nieszczęście w domu (Gorovei 

1995: 110).
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Łaskę świętych ikon odczuwają zwłaszcza wierni z miast i wiosek, nasi bracia, 
którzy kochają Kościół jak samego Chrystusa, a świętych, jak przyjaciół Chry
stusa. Oni i my, w tym czasie, widzimy i czujemy między nami w ikonach nie
ustanną obecność świętych. Nieustającą łączność między tym, co boskie, a tym, 
co ludzkie, między niebem a ziemią, między świętymi jako pośrednikami przed 
obliczem Świętej Trójcy, a ludźmi jako pokutnikami i nosicielami zbawczej ła
ski (Bălan 1999: 7-8).

Szczególny dar czynienia cudów uzyskują, według niektórych z nich, 
ikony malowane przez wyróżniającego się w wierze i pobożności ikonopi- 
sca oraz te, które umieszczono w szczególniej przestrzeni:

Wszystkie święte ikony są cudowne (czynią cuda), jeżeli tylko modlimy się do 
nich z wiarą i pobożnością. Rzeczywiście, niektóre z nich są jednak obdarzone 
szczególnym charyzmatem, czyniąc różne cuda, ale cuda te nie pochodzą od 
samej ikony, ale z cnót moralnych wiernych (Bălan 1999: 16).
Tak więc, pierwszym warunkiem, jaki należy spełnić, aby ikona zyskała dar 
czynienia cudów, jest duchowa postawa malarza, mnicha bądź świeckiego. Rów
nie ważnym czynnikiem jest następnie zachowanie się i pobożność wiernego, 
jakiego wymaga ikona. Jeżeli i on jest wybranym chrześcijaninem, żarliwym 
(gorliwym), przepełnionym miłością, kochającym modlitwę, post i świętość, 
wówczas, dzięki jego wierze, malarz otrzymuje szczególne natchnienie, aby 
namalować taką właśnie ikonę. Trzeba także dodać, iż przyczynia się do tego 
i miejsce, w którym umieszcza się ikonę. Jeżeli ikonę umieści się w najświęt
szym miejscu ijeżeli modli się do niej wielu wiernych, wówczas otrzymuje ona 
dar czynienia cudów. Najświętszym miejscem jest oczywiście święta cerkiew, 
w której każdego dnia odprawia się Liturgię (Bălan 1999: 14-15).

W tego typu wierzeniach etnolog dotyka jednej z najbardziej charakte
rystycznych cech prawosławnego kultu ikon. W tradycji bizantyjskiej sam 
proces powstawania dzieła sztuki traktowany był jako paralela do aktu stwa
rzania świata i człowieka (Różycka Bryzek 1994: 59). Malarz, powtarzają
cy akt kreacji, był naśladowcą i zarazem przekazicielem Bożych gestów. 
U podstaw takiej tradycji leżało przekonanie, iż pierwsze ikony były ache- 
iropoietas -  nie ręką ludzką uczynione. Tradycja ta przejęta została z kultur 
starożytnych, w których dominowało przekonanie, iż powstanie wizerun
ku boga nie należy do świata ludzi, ale jest znakiem spadłym z nieba (Ku- 
ryluk 1998: 25-52). W chrześcijaństwie tradycja ta odnosiła się początko
wo do kilku obrazów, których pochodzenie nie jest nam znane: mandylionu 
-  twarzy Chrystusa, odbitej na płótnie przysłanym dla króla Abgara z Edes- 
sy; wizerunku Chrystusa przechowywanego w Kapadocji; veraikonu -  twa
rzy Chrystusa, której męczeństwo utrwalił sam Zbawiciel podczas swojej 
pasji na chuście Weroniki (apokryficzna Ewangelia Nikodema). Podobna 
tradycja przeniesiona została z czasem na wierzenia, związane z pierwszą
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ikoną Matki Bożej, która miała powstać jeszcze za jej życia. Legendy wiążą 
ten fakt z odbiciem swojego wizerunku przez Matkę Bożą na desce (stole) 
Apostoła Łukasza, przygotowującego się do utrwalenia Jej wyglądu. Ich sche
mat rozszerzył się na wiele innych ikon (a także niektóre obrazy katolickie), 
wiążąc ich powstanie z czasami początku. Do rozpowszechnienia legend 
w kulturze prawosławia przyczyniły się kanoniczne teksty Kościoła wschod
niego. Informacja o wizerunku Chrystusa, zwanym Świętym Obliczem, za
warta jest w tekstach Służby Liturgicznej, odprawianej w dniu 16 sierpnia. 
W tekście stychiera czytanym podczas wieczerni (ton 8) wspomina się cięż
ko chorego króla Abgara, któremu Chrystus przesłał swój wizerunek, odbity 
na płótnie. Wydarzenie to wspomina także sierpniowa Mineja (Uspienski 
1993: 23-24). Wiara w tajemnicę, przekazaną wybranym postaciom -  We
ronice, Abgarowi, Apostołowi Łukaszowi -  przeniesiona została z czasem 
na malarzy ikon. Funkcja ta zarezerwowana była dawniej w prawosławiu 
dla mnichów, którzy wybrani zostali przez Boga. Szczególne zachowanie 
ikonopisca -  gorąca, pełna wewnętrznego żaru modlitwa, post i odosob
nienie podczas malowania ikony -  wytworzyło w potocznym odbiorze prze
konanie, iż został on obdarzony szczególną łaską. Malując ikonę, malarz 
w cudowny sposób dokonuje przejścia między światami i widzi postać sa
mego Boga. Objawienie wymaga jednak działań zabezpieczających oraz 
tajemnicy, którą malarz musi zachować przed światem profanum.

Wierzenia takie posiadają odpowiedniki w odniesieniu do ikon cerkwi 
mołdawskich. W zbiorowych wyobrażeniach uświęcenie malowideł doko
nało się zarówno poprzez moment ich powstania, wiązany z czasem życia 
chrześcijańskich bogów, jak i motyw tajemnicy, sięgającej czasów począt
ku, przekazywanej sobie przez kolejne pokolenia malarzy. Znaczenia takie 
nadają ikonom status acheiropoietas, który powoduje, iż historyczny czas 
ich malowania ulega zapomnieniu i włączony zostaje w schematy myśle
nia mitycznego. Taka mitologizacja czasu malowania cerkwi, analogiczna 
do czasu biblijnych i apokryficznych wydarzeń z historii chrześcijańskiej, 
notowana była przez niektórych badaczy folkloru rumuńskiego na przeło
mie XIX i XX wieku. S.Fl. Marian przytoczył opowieść, zanotowaną w wio
sce Humor, związaną z cyklem legend derywowanych od bizantyjskiego 
apokryfu Sen Matki Bożej, w której pasja Matki Bożej rozgrywa się na 
Bukowinie, we wsi Humor, w czasie, gdy jeden z mistrzów malował ścia
ny cudownej cerkwi:

Tak wędrując
Matka Boża spotkała malarza
Malarza, który malował
Maleńką cerkiew.
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Spotkawszy
Pozdrowiła go.
Podziękował jej malarz
Mówiąc
-  Dziękuję, Matulu ma
-  Powiedz, czemuż się smucisz
-  Nad kim że się użalasz? (Marian 1904: 158).

Podobne nałożenie się czasów malowania cerkwi i świętego czasu po
czątku, w którym Matka Boża i święci chodzili po ziemi, odwiedzając ludzkie 
domostwa, zanotował w trakcie badań terenowych w 1885 roku A. Sigimi- 
nowicz-Staufe w wiosce Suceviţa. Opowieść ta oparta została na motywie 
tajemnicy posiadanej i strzeżonej przez ikonopisca, której odkrycie przez 
osoby postronne -  w tym Matkę Bożą, przybyłą aby podziwiać ikony cer
kwi -  w świadomości ludowej wiązało się z motywem kary, jaka musiała 
spotkać malarza:

Monastyr Suceviţa został wybudowany przez władcę Jeremiego Mohyłę (1603) 
i mieści w sobie wiele grobowców panującej rodziny Mohyłów. Kiedy bu
dowla była już zakończona, rozglądano się za jakimś malarzem, który umiał
by ozdobić ściany freskami. Po długich poszukiwaniach znaleziono jednego, 
który postawił warunek, iż podczas jego pracy nikt nie może zbliżyć się do 
cerkwi. Warunek ten był surowo przestrzegany i malarz bez przeszkód wy
malował całe wnętrze. Postanowiono także wymalować ściany zewnętrzne. 
Także i tu praca przebiegała sprawnie, ale kiedy zbliżała się już do końca, 
pewnego dnia przed budowlą pojawiła się Matka Boża w towarzystwie anio
ła, aby podziwiać architekturę imalarstwo dzieła poświęconego Bogu. Kiedy 
malarz zobaczył obie postaci, przestraszył się do tego stopnia, iż stracił wzrok 
i upadł z wysokości. Ponieważ malarz oślepł, zewnętrzne malarstwo nie mo
gło być ukończone i do dziś, mimo upływu lat, nie zostało zakończone (Sigi- 
minowicz-Staufe 1885: 30-31).

W zbiorowych wyobrażeniach naśladowanie wzorców i wierność sche
matom ikon wiąże się z przekonaniem, iż malarz „widzi Boga” i oddaje 
jego podobiznę, patrząc w Jego oblicze. To przejście między przestrzenia
mi i możliwość kontaktu ze światem boskim, światem pełni, wymaga w po
wszechnym odczuciu działań obrzędowych i zabezpieczających -  stąd też 
odosobnienie i gorąca modlitwa malarza. M. Eliade twierdził, iż w świa
domości archaicznej wszelka tajemnica wiąże się z faktem, iż dochodzi do 
objawienia tego, co święte (Eliade 1993: 163). Wierzenia takie utrwaliły 
się w kulturze współczesnej na Bukowinie -  przetrwanie ikon i świeżość 
ich barw, mimo tak dużego upływu czasu od chwili ich powstania, wy
kraczają poza ziemskie reguły. W niektórych znaczeniach nadanych iko
nom ujawnia się także specyficzna koncepcja całkowitego zawieszenia
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linearnego poczucia czasu. Ikona namalowana na cerkwiach staje się „wi
dzialnym słowem”, którego powstanie przypada na czas początku, w któ
rym żyli bogowie i święci. Ikona nie podlega jedności czasu i miejsca -  zda
rzenia z nią związane nie układają się w ciągi chronologiczne, a postaci 
nie są przypisywane do właściwego im czasu. Czasoprzestrzeń malowania 
ikony wydaje się przezroczysta, pozwalając na łączenie pochodzących 
z różnych czasów i miejsc wydarzeń. Ikona istnieje jakby poza czasem 
-  świadomość, iż okres jej malowania wiąże się z czasem chrześcijańskie
go początku powoduje, iż człowiek doświadcza nieustannej obecności 
Boga, Matki Bożej i świętych. To dzięki symbolowi, jakim są malowane 
świątynie, współcześni mieszkańcy Bukowiny stają się uczestnikami wy
darzeń mitycznych, opuszczają swój czas historyczny i mogą funkcjono
wać jednocześnie w chrześcijańskim praczasie. Swoiste ludowe poczu
cie czasu pozwala w obliczu ikon łączyć odległe, historyczne wydarze
nia ze współczesnością:

My, Rumuni, jesteśmy prawosławni, mamy świętych, męczenników i wszy
scy cierpieli za wiarę. Nie było wtedy Biblii i pomalowano monastyr. Są tam 
przedstawione sceny od Adama i Ewy. Pomalowano, żebyśmy wiedzieli, jak 
żyli święci, żebyśmy wiedzieli, że istnieli, i żebyśmy się do nich modlili i nie 
czynili źle79.

W wypowiedzi mieszkańca wioski Arbore pojawia się także motyw ta
jemnicy farb:

Nie wiadomo dlaczego cerkwie były wymalowane... Przyjeżdżają tu z całego 
świata dowiedzieć się zjakich ziół zostały zrobione farby, ale do dziś nie wia
domo, to tajemnica80.

Trzeba jednak podkreślić, iż wniektórych opowieściach współczesnych 
religijny kontekst, jaki leżał u początku malowania ikon na ścianach cer
kwi Bukowiny, uległ już zapomnieniu. Świadomość tajemnicy kolorów 
użytych w malowidłach cerkwi w Vatra Moldoviţei łączy się z estetyką, 
jako decydującym kryterium dawnego średniowiecznego zwyczaju:

W naszej części północnej Mołdawii wszystkie cerkwie są malowane. To rzecz 
gustu, malowane są znacznie ładniejsze, okazalsze, z fantazją. Dowodem są 
ludzie, którzy tu przybywają, nawet z zagranicy, oglądać je. To duża różnica 
między cerkwią malowaną a zwykłą. Dzisiaj już nie umieją używać takich ko
lorów, jak dawniej, jak niebieski z Voroneţ81.

79 BT, Arbore, M, NN, lat 70, Rumun, prawosławny.
80 BT, Arbore, M, NN, lat 70, Rumun, prawosławny.
81 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 45, ukończone technikum budowlane, pracowała 

przy renowacji cerkwi.
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Podobny motyw tajemnicy farb użytych w malowidłach, których trwa
łość tłumaczona jest użyciem nieznanych, zaginionych już roślin, pojawia 
się w opowieści o cerkwi w Voroneţ:

Cerkiew w Voroneţ została wybudowana przez Stefana Wielkiego, wymalowa
na w trzy miesiące, trzy tygodnie i trzy dni. Nigdzie nie znajdzie się już takiego 
koloru, to pozostaje tajemnicą, farba zrobiona była z roślin, których już dziś nie 
można znaleźć82.

Jedną z charakterystycznych cech kultu ikon na Bukowinie jest także 
oddawanie im czci bez względu na podziały religijne. Na pograniczu reli
gii, kultur i narodów traci znaczenie związek danej świątyni ijej świętych 
obrazów z konkretnym wyznaniem. Zdarza się, iż w obliczu nieuleczalne
go cierpienia święty obraz otoczony kultem i czczony przez wiernych in
nych wyznań posiada większą moc i siłę oddziaływania. Tak bywa często 
w przypadku ikony kopii Matki Bożej Częstochowskiej z katolickiego sank
tuarium w Cacica czy ikony Matki Bożej z ormiańskiego monastyru Hagi- 
gadar w Suczawie, które odwiedzane są i otoczone kultem nie tylko przez 
katolików, unitów, Ormian, ale i prawosławnych. Modlitwa w obliczu świę
tej postaci wyobrażonej na ikonie oraz siła gestów i praktyk religijnych 
dokonywanych wmiejscu świętym powoduje, iż ich skuteczność wule- 
czeniu z cierpienia jest w zbiorowych wierzeniach niejednokrotnie silniej
sza niż siła medycyny czy przesądy religijno-narodowe:

Święci pomagają nam, jeśli się modlimy, to pomagają. Jesteśmy szczęśliwi, 
jeśli się modlimy do ikon. Zwłaszcza Matka Boża nam pomaga, wszyscy się do 
Niej modlimy. 40 lat temu byłam sparaliżowana, nie mogłam już chodzić do fa
bryki, gdzie pracowałam, płakałam, byłam w połowie sparaliżowana, bolały mnie 
nogi, ręka. Byłam w szpitalu, tam się modliłam. Kiedy wyszłam ze szpitala, po
szłam do monastyru Dorinţelor w Suczawie83, ale nie do św. Jana, przyjeżdża 
tam raz na miesiąc ksiądz, Grek, odprawia nabożeństwo. Okrążyłam na kolanach 
trzy razy monastyr, a kiedy znalazłam się obok dzwonu, uderzyłam trzy razy w nie
go. I znowu tak samo trzy razy. Miałam rany na kolanach. I wtedy poczułam, że 
wyzdrowiałam, poszłam na rentę i od tej pory nie mam problemów, tylko żylaki 
na nogach. Poszłam tam, bo tak mi powiedzieli ludzie, lekarze nie pomogli, a Matka 
Boża pomogła, więcej pomogła, zawsze więcej pomaga modlitwa84.

82 BT, Humor, M, NN, lat 45, dozorca w miejscowej szkole.
83 Chodzi o monastyr ormiański Hagigadar (dosł. Spełniający prośby, Spełniający pra

gnienia) pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Bożej, ufundowany przez Asduadzadura (Bog
dana) Donavachiana w latach 1512-1513. Współcześnie jedno z licznych miejsc pielgrzym
kowych na Bukowinie, gromadzących wiernych ponad podziałami religijnymi i narodo
wymi zwłaszcza 15 sierpnia, w dniu święta patronki cerkwi.

84 BT, Suceviţa, K, NN, lat 70, ukończone 4 klasy szkoły podstawowej, podkreśla, że 
wiele opowieści o cerkwiach zna od ojca i dziadka. Podobny kult ikony ponad podziałami
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Ów ponadetniczny kult ikon i ich Postaci dostrzegają także prawosław
ni duchowni:

Najważniejszą świątynią na Bukowinie jest Putna, bo tam jest grób i reli
kwie św. Stefana Wielkiego, Cacica -  bo tam jest cudowna ikona Matki Bożej, 
katolicka, ale my też ją czcimy i cerkiew św. Jerzego w Suczawie, bo tam znaj
dują się relikwie św. Jana. My prawosławni chodzimy do tych wszystkich miejsc, 
modlimy się przed ikonami lub relikwiami, prosząc Boga o pomoc i dziękując 
za łaski, które otrzymaliśmy85.

Taki obyczaj dowodzi jednak, iż w ludowym chrześcijaństwie wiara 
w Postać na świętych obrazach jest niezależna od wyznania, upływu czasu, 
wypadków historycznych czy konfliktów religijnych. Poprzez obrazy wierni 
docierają do świętych Postaci, wspólnych dla całego chrześcijaństwa. Mat
ka Boża na obrazie z Cacica i ikonach z cerkwi prawosławnych jest wciąż 
tą jedną, jedyną Matką, która zrodziła Bożego Syna -  Jezusa; św. Mikołaj 
u katolików przynoszący dzieciom podarki, a u prawosławnych w Rumu
nii pomagający szczególnie młodym pannom dobrze wyjść za mąż, to ten 
sam biskup cudotwórca z Lidy, który zasłynął z wyjątkowej dobroci i szczo
drobliwości; św. Jerzy -  Nosiciel Zwycięstwa, patron zachodniego rycer
stwa, który walczył z poganami, a na wschodzie uratował księżniczkę przed 
smokiem, to ten sam żołnierz, który sprzeciwił się w IV wieku cesarzowi 
Dioklecjanowi i poniósł męczeńską śmierć. Wreszcie -  Chrystus, u prawo
sławnych wyobrażany zawsze w wielkim majestacie (nawet podczas ukrzy
żowania), a u katolików przedstawiany często w swoim poniżonym, cier
piącym człowieczeństwie, to ten sam Chrystus, który za wszystkich chrze
ścijan poniósł śmierć, aby mogli zostać wyzwoleni. Rzecz tylko w tym, że 
podzieleni między Wschód i Zachód chrześcijanie wyrażają często nieświa
domie wiarę w te same Postaci różnymi językami i za pomocą różnych ob
razów...

religijnymi i narodowymi uwidacznia się także przy cudownej ikonie Matki Bożej w kato
lickim kościele w Cacica na Bukowinie, do której przychodzą także się modlić prawosław
ni wierni z okolicznych wiosek. Jedna z Rumunek z wioski Humor opowiadała także pod
czas badań terenowych o postaci Matki Bożej, która leży wtrumnie w świętym miejscu 
w świątyni w Cacica, do której ludzie chodzą okrążać ją  trzykrotnie i uzyskują w ten spo
sób pomoc Boską (BT, Humor, K, NN, lat 48, Rumunka, prawosławna).

85 BT, M, lat 58, Arbore.
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W sakralnej przestrzeni cerkwi i monastyrów Bukowiny oraz w ich iko
nografii ściennej uderzająca jest obecność Stefana Wielkiego. Rumuni, po
dejmując w rozmowach temat malowanych świątyń, łączą ich powstanie 
z postacią tego hospodara. W warstwie językowej związki Stefana Wiel
kiego z cerkwią lub monastyrem utrwaliły się już wjęzyku i uwidaczniają 
się w stereotypowej formule, przytaczanej powszechnie przez Rumunów, 
która funkcjonuje jako wykładnia życia i działań władcy: ile stoczył walk, 
tyle cerkwi i monastyrów ufundował. Symbol cerkwi i monastyru pojawia 
się także w potocznych wyjaśnieniach określeń-przymiotów hospodara, 
którego imię występuje najczęściej z epitetami Wielki, Dobry i Święty (Şte
fan cel Mare, cel Bun şi cel Sfint). Epitety te tłumaczy się zazwyczaj w na
stępujący sposób: Dobry z powodu swoich miłosiernych (litościwych) czy
nów i przebaczania grzesznym; Wielki -  z powodu mądrości, z którą rzą
dził krajem sprawiedliwie, przez którą Bóg ukarał chciwych i zdrajców; 
Święty -  z powodu walki w obronie całego chrześcijaństwa oraz wielkiej 
liczby cerkwi i monastyrów, które wybudował i wyposażył w niezliczo
ne dary (Sinaxar 1992: 36).

Ze Stefanem Wielkim łączy się także genezę wielu miejsc kultu religij
nego. W XIX wieku zdarzało się często, iż Stefan uznawany był w ludo
wych opowieściach zarówno za fundatora wielu nieistniejących w rzeczy
wistości cerkwi, jak i świątyń, ufundowanych przez inne postaci historycz
ne. Podobne zjawisko występuje także w wielu współczesnych tekstach 
kultury rumuńskiej. Nawet wówczas, gdy ludowe historie przytaczają in
formację o rzeczywistych fundatorach świątyń, i tak przypisują im czyny 
Stefana Wielkiego. W opowieściach o fundacjach mołdawskiego hospoda
ra Aleksandra Wielkiego (1400-1432), kanclerza Teodora Bubuioga 
(XVI w.), wojewody Piotra Raresza (1527-1538 i 1541-1546), pustelnika 
Daniela Hezychasty (XV w.) czy metropolity mołdawskiego Jerzego Mo- 
hyły (1564?—1579) pojawia się zarówno słynne zdanie przypisane pier
wotnie Stefanowi Wielkiemu: ile stoczył walk, tyle cerkwi i monastyrów
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ufundował, jak i motyw strzelania z luku, wywodzący się ze znanej legen
dy o zakładaniu przez mołdawskiego hospodara monastyru w Putnej. In
formacje te mieszkańcy Bukowiny przytaczają w każdej z wiosek, w któ
rych zachowały się najsłynniejsze malowane z zewnątrz świątynie -  Arbo
re, Humor, Voroneţ, Vatra Moldoviţei, Suceviţa, mimo iż zaledwie jedna 
z tych cerkwi była fundacją Stefana Wielkiego.

Znakami, łączącymi się w wyobrażeniach zbiorowych z postacią Stefa
na Wielkiego, są także poszczególne sceny ikonografii ściennej świątyń 
Bukowiny. Mieszkańcy wiosek dostrzegają postać hospodara zarówno tam, 
gdzie widnieje ona zgodnie ze schematem kanonicznych kompozycji, jak 
i tam, gdzie w rzeczywistości jej nie ma. Zdarza się także, iż w niektórych 
opisach zastępuje się przedstawione tam postaci historyczne osobą Stefana 
Wielkiego.

Łączenie Stefana Wielkiego z cerkwiami i monastyrami Bukowiny oraz 
jego żywa obecność w tej przestrzeni mają związek w potocznej kulturze 
z dwoma wielkimi mitami, kształtującymi się w historiografii od XIX wie
ku: łacińskości oraz bizantyjskości kultury rumuńskiej. Przekonanie, łą
czące genezę malowanych cerkwi ze zwycięskimi bitwami hospodara, sta
nowiące współcześnie jeden z najważniejszych znaków kultury rumuńskiej 
przywoływanych w mitycznych znaczeniach, związanych ze świątyniami 
Bukowiny, powoduje, iż interpretacje antropologiczne podjęte być muszą 
w kontekście głębszych warstw kultury. Owa etnologiczna wyprawa wy
maga jednak specyficznego podejścia badawczego; nie da się jej podjąć 
bez uznania istnienia we współczesnej kulturze potocznej niektórych aspek
tów i form myślenia mitycznego. W perspektywie historycznej łączenie 
znaków, jakimi są malowane świątynie, ze zwycięskimi bitwami Stefana 
Wielkiego okazuje się nieprawdziwe -  nie tylko sama geneza fundacji ho
spodara była w większości przypadków odmienna, a ich ilość znacznie prze
wyższa liczbę walk, stoczonych przez mołdawskiego wojewodę, ale i znacz
na część przypisywanych mu w tradycji cerkwi i monastyrów miała inne
go fundatora.

Nie da się jednak ukazać znaczeń, jakie nadane zostały w potocznej 
kulturze rumuńskiej malowanym świątyniom Bukowiny, bez pobieżnego 
przynajmniej ukazania problemu sakralizacji władcy, z którym w po
wszechnym odczuciu związane są mołdawskie monastyry. Potoczne prze
konanie o związku cerkwi z bitwami Stefana -  związku, którego korzenie 
sięgają kroniki Neculce, stało się rodzajem „czubka góry lodowej”, pod 
którym nawarstwiła się polityczno-narodowa mitologia, ukierunkowując 
odbiór i znaczenia, związane z malowanymi świątyniami. Różne idee czy 
etapy historii rumuńskiej wpływały na stosunek do Stefana Wielkiego, 
a równocześnie z tym kształtował się stosunek do znaków, jakim są moł
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dawskie świątynie. Wykształcone w XIX i początkach XX wieku zna
czenia, będące konsekwencją raz przyjętej tezy historiografii, tkwią na
dal we współczesnej kulturze rumuńskiej, ulegając jedynie niewielkim 
przeobrażeniom.

1. POSTAĆ STEFANA WIELKIEGO W KULTURZE 
RUMUŃSKIEJ. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Stefan Wielki (1435 -  2 VII 1504), hospodar mołdawski w latach 1457
-1504, zajmuje wrumuńskiej świadomości religijnej inarodowej miej
sce wyjątkowe. Niektóre źródła historyczne i prace teologiczne przedsta
wiają go jako jednego z najwybitniejszych władców, a formuły słowne 
używane w tych pracach nasuwają myśl, iż cześć oddawana Stefanowi 
bliska była czci oddawanej samemu Bogu. Badacze rumuńscy niejedno
krotnie zwracali uwagę, iż wyjątkową rolę Stefana Wielkiego w powszech
nej historii europejskiej i w dziejach całego chrześcijaństwa poświadczają 
wielkie autorytety obcego świata -  papież Sykstus IV, który po zwycię
skiej bitwie z Turkami pod Vaslui w 1475 roku nazwać miał mołdawskiego 
hospodara Atletą Chrystusa (Sinaxar 1992: 49), czy też polski kronikarz 
Jan Długosz, który w II połowie XV wieku napisał o Stefanie Wielkim na
stępujące słowa:

Wojewoda Stefan [...] gdy cesarz Turków zebrał przeciw niemu wielkie siły, 
oczekiwał go bez lęku, ufny w Bożą pomoc. O mąż godny podziwu, w niczym 
nie gorszy od bohaterskich wodzów, których tak bardzo podziwiamy! Któż w na
szych czasach odniósł tak wspaniale zwycięstwo nad Turkami, pierwszy wśród 
książąt tego świata! Wedle mego sądu najgodniejszy, któremu niech będzie po
wierzona cała władza ipierwszeństwo na całym świecie... (Długosz 1878: 632, 
tł. K. Mach).

Szczególna pozycja i charyzmat władcy poświadczone były wielokrot
nie w rumuńskiej historiografii. W połowie XIX wieku pojawiło się stwier
dzenie, iż Rumuni traktują cały otaczający świat jako hierofanię Stefana 
Wielkiego:

Rumun przypisuje Stefanowi wszystko, co wydaje mu się nadzwyczajne, wiel
kie, odważne i zupełnie niezrozumiałe. Każdą twierdzę, każdy mur, każdy 
szaniec, na pytanie: kto go uczynił, on [tj. Rumun -  E.K.] odpowie: Stefan 
Wielki. Każdy most, każdą cerkiew, każdą studnię, każdy dwór lub stary pa
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łac, przypisuje swojemu bohaterowi. Każde dobro, każdą siedzibę, która prze
trwała do dziś, każde prawo ludzkie, każdy mądry czyn, uczynił Stefan Wiel
ki. W rezultacie, ów władca uosabia dla Mołdawian wszystkie dokonania i in
stytucje uczynione przez pięć wieków, także przez innych władców (Iorga 
1985: 243)1.

Myśl tę rozwinął w początkach XX wieku znany historyk Nicolai Ior- 
ga, który stwierdził, iż Stefan Wielki w opinii Rumunów jest nie tylko twórcą 
całej otaczającej materialnej rzeczywistości, ale przypisywane jest mu tak
że ustanowienie norm prawnych i społecznego porządku:

On był źródłem całego męstwa, on był studnią całego prawa, on był wielką 
dobrocią (Iorga 1985: 234).

Komentując fakt objęcia tronu przez Aleksandra I Cuzę, wybitny pisarz 
i polityk rumuński Mihai Kogălniceanu (1817-1891) przypomniał, iż za
siada on na tronie Stefana Wielkiego, wiążąc jednocześnie panowanie obu 
władców z nieustającą opieką Bożą nad ziemią rumuńską. Wyrazem owych 
rozważań było zdanie, w którym ujawniała się religijna koncepcja pocho
dzenia władzy:

Rumunia nie miała innego obrońcy jak Boga i swój miecz (Zub 1982: 245)

Rumuni niejednokrotnie poszukiwali potwierdzenia sakralizacji Ste
fana Wielkiego ijego kontaminacji zpostacią Boga-wojownika, Boga- 
-obrońcy księstwa i narodu, w tradycyjnej kulturze ludowej, uznawanej 
od XIX-wiecznych prądów romantycznych za wielkie źródło historycz
ne. O wyjątkowym znaczeniu tej postaci świadczyć miały liczne „stare” 
legendy, zapisane w XIX wieku podczas badań terenowych przez pierw
szych etnografów. W niektórych z nich porównania Stefana Wielkiego 
do Boga były szczególnie wyraźne. W legendzie o bitwie pod Ciortărei 
Turcy, dostrzegłszy nagle postać Stefana Wielkiego, wezwali do odwro
tu, wypowiadając słowa:

Zatrzymajcie się bracia, nie będziemy się bić, bo nie walczymy z wrogiem, 
walczymy z samym Bogiem (Niculiţă-Voronca 1999b: 109).

1 Nie udało mi się dotychczas ustalić, do kogo należy owa wypowiedź, tak często przy
taczana w pracach, dotyczących Stefana Wielkiego. Zwyczajem autorów rumuńskich stało 
się już przypisywanie tych słów Iordze, który umieścić miał je w opublikowanej po raz 
pierwszy w 1904 roku pracy o historii mołdawskiego hospodara. Tymczasem, w tejże pra
cy Iorga zdanie to przypisuje jednemu z przedstawicieli rumuńskiego prądu romantyczne
go, Russo lub Kogălniceanu, który miał je  napisać, rozważając fenomen jednej z walk sto
czonych przez Stefana Wielkiego, zob. Iorga N., Istoria lui Ştefan cel Mare, Bukareszt 
1985, s. 243.
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Zdaniem badaczy rumuńskich, podobne treści pojawiały się niekiedy 
w mołdawskich „ludowych” doinach, w których sposób zwracania się do 
Stefana wojownika, używany przez Mołdawian w momentach zagrożenia 
ojczyzny, przypominał tradycyjne przywołania chrześcijańskiego Boga 
w momencie ludzkiej krzywdy czy nieszczęścia:

(...) w którym miejscu ziemi (świata) jest Stefan, 
aby zobaczyć mógł jak żyjemy,
jak żyjemy i wjakiej jesteśmy niewoli... (Teodorescu-Kirileanu 1924: 260).

Stefanie, Stefanie, Ty nasz Ojcze, Panie, jesteśmy przytłoczeni, w domu żałoba 
po matki stracie [tj. ojczyzny- E.K.] zupełnie wysuszyła nam serce; Stefanie, 
Stefanie, Ty nasz Ojcze, Panie, zechciej naszej modlitwy wysłuchać, zwróć 
nam naszą matkę (Teodorescu-Kirileanu, za Henry 1930: 44, tł. Z. Wyżlińska).

Rolę Stefana Wielkiego w kulturze ludowej doskonale podsumował 
N. Iorga, zwracając uwagę na dwie cechy charakterystyczne -  całkowity 
brak znajomości rumuńskiej historii oraz wypełnienie luk w wiedzy histo
rycznej figurą Stefana Wielkiego:

(...) chłop z gór i dolin, z lasów i brzegów rzek nie znał dnia żadnej bitwy ani 
jej roku czy wieku, [...] nie znał imion bojarów, doradców, władczyni lub ko
chanek, którzy towarzyszyli mu [tj. Stefanowi -  E.K.]; nie mógł rozróżnić walk 
i wrogów; nie widział nigdy żadnego dokumentu prawnego wielkiego sędzie
go, nie zdążył odprawić żadnego obyczaju, który hospodar sam ustanowił; nie 
czytał żadnego napisu, który widniał nad wejściem do monastyrów zbudowa
nych podczas 47 lat panowania. W swojej wielkiej niedoli i ciemnocie, do któ
rej docierał jednak dobry i pocieszający promień, wychodzący z tego wielkie
go wieku, wiedział tylko jedno: jego naród wydał kiedyś -  wczoraj, przed 300 
laty lub nawet 1000 lat temu -  wielkiego człowieka, świętego, jaki nie może się 
już więcej pojawić (Iorga 1985: 243).

Warto się zastanawiać, czy uznanie owej wyjątkowej roli Stefana Wiel
kiego w historii Rumunii przetrwało w kulturze współczesnej, czy z na
tury swojej masowa, powszechna, zmienna i fragmentaryczna, nie niesie 
ona za sobą rozpadu tradycyjnych wartości, które dotychczas integrowa
ły zbiorowe życie, a co za tym idzie, czy mit Stefana Wielkiego jeszcze 
współcześnie trwa? Przykłady z kultury rumuńskiej ukazują nam trwa
łość, a zarazem nowe kulturowe przeobrażenia tego romantycznego mo
delu w czasów współczesnych. W 1992 roku odbyły się w Bukareszcie 
uroczystości, podczas których Rumuński Autokefaliczny Kościół Prawo
sławny podniósł do godności świętego, prawie 500 lat po śmierci, moł
dawskiego hospodara, powołując się przy tym na dawną, zanotowaną przez 
kronikarzy, ludową tradycję świętości tej postaci (Teoctist 1992: 1-5; 
Nestor 1992: 82-88; Sinaxar 1992: 68-69). Pięć lat później -  w 1997
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roku -  Stefan Wielki uznany został za jednego z najwybitniejszych Ru
munów minionego tysiąclecia2 wankiecie, zorganizowanej przez jeden 
z dzienników klużeńskich -  Ziarul de Cluj, zatytułowanej Rumun Tysiąc
lecia, Rumun Stulecia (Românul mileniului, românul secolului) (Cesere- 
anu 1999). W 1999 roku Rumuński Narodowy Instytut nad Studiami Opinii 
i Marketingu (Insomar) ogłosił wyniki sondażu, dotyczącego najważniej
szych postaci historycznych, które miały wpływ na dzieje Rumunów; Ste
fan Wielki figurował w nich na trzecim miejscu, tuż po Aleksandrze I Cu- 
zie i Michale Walecznym3. Zdaniem rumuńskiego historyka, Luciana Boi, 
wyniki tej ankiety świadczą nie tyle o rzeczywistych zasługach postaci 
historycznych, ale o postrzeganiu przez Rumunów własnej przeszłości 
historycznej i dziedzictwa kulturowego (2000: 27). To błyskotliwe twier
dzenie wymaga jednak drobnej korekty. Fakt, iż Stefan Wielki wyprze
dził w ankiecie klużańskiej innego rumuńskiego hospodara -  Michała Wa
lecznego, uznawanego za jednego z największych orędowników jedno
ści rumuńskich księstw, świadczyć może o tym, iż Rumuni nabierają 
dystansu do wielkich -  narodowych -  mitów swojej kultury, powracając 
jednocześnie do dotychczas zakazanych wymiarów religijnych. O dystan
sie, istniejącym w stosunku do bohaterów narodowych, świadczą także 
tzw. nurty nieoficjalne. Wiadomo nie od dziś, iż równolegle z mityzacją 
postaci mołdawskiego hospodara, krążą w rumuńskiej kulturze potocz
nej treści, których zazwyczaj nie podaje się w oficjalnych ankietach i kwe
stionariuszach. W nurcie tej kultury charakterystyka Stefana Wielkiego 
przybiera nierzadko formy żartobliwe:

-  na Bukowinie mówimy, że wszystko wywodzi się od Stefana Wielkiego, na
sze zabytki, krajobraz i zachowanie. Nawet to, że Mołdawianie są tacy roz
wiąźli pochodzi od Stefana Wielkiego4.
-  w Rumunii mówi się, iż Stefan Wielki zbudował tyle cerkwi, ile stoczył walk, 
ale niektórzy mówią, że zbudował tyle cerkwi, ile kobiet zniewolił5.

Rumuni zwykli też mówić, iż ich stosunek do wielkich narodowych świę
tości zawiera zawsze pewną ambiwalencję, wynikającą, ich zdaniem, z ty

2 Stefan Wielki zajął w tej ankiecie drugie miejsce, tuż po największym rumuńskim 
poecie i pisarzu Michale Eminescu.

3 Wyniki tej ankiety ogłoszone zostały na łamach rumuńskiego czasopisma Oameni in 
top, nr 1, czerwiec 1999 r., s. 13. Wobec braku dostępu do źródła, podaję za: Boia L., Istorie 
şi mit in conştiinţa românească, Humanitas, Bukareszt 2000, ed. II, s. 27.

4 Badania własne, informator: M, lat 28, historyk.
5 Badania własne, informator: M, lat 58, filolog. Podczas badań terenowych na Buko

winie zdarzało się także, iż informatorzy mówili, że niewiele wiedzą o Stefanie Wielkim 
poza tym, iż fundował cerkwie i monastyry, dawniej nie był świętym oraz że był dobrym 
władcą i zadawał się z kobietami (BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 45).
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powej cechy narodowej, którą ironicznie nazywają bałkańskością -  im więk
szy nacisk idei politycznych na daną postać, tym większy do niej dystans 
w potocznej świadomości.

2. MIT BOHATERA A KULTURA

Charakterystyczną cechą kultu Stefana Wielkiego, występującą zarów
no w przeszłości, jak i dzisiaj, jest przemieszanie poziomów kulturowego 
wyrażania -  przypisywanie mu funkcji, nazw, atrybutów i symboli odno
szących się do innych postaci historycznych i mitologicznych i pochodzą
cych z rozmaitych tradycji. W kulturze potocznej Stefan Wielki występuje 
jednocześnie jako Bóg-Stworzyciel6, Bóg-Wojownik7, Mnich8, Anioł9, Ku
piec10 czy Orędownik i Przewodnik narodu rumuńskiego11. W różnych tek
stach kultury nazywa się go Drugim Konstantynem Wielkim, Atletą Chry
stusa, Nosicielem Zwycięstwa czy Nowym Świętym Jerzym. W mitycznej 
kreacji hospodar może występować z rozmaitymi atrybutami, m.in.: na bia
łym koniu, z mieczem trzymanym w prawej dłoni, tryptykiem typu Deesis 
zawieszonym na piersi, sztandarem z wyobrażeniem postaci św. Jerzego, 
chrześcijańskim krzyżem, jataganem, buzdyganem czy kluczami.

Podobnie ma się rzecz z kategorią czasu -  na historyczny okres, w któ
rym żył mołdawski hospodar12, w różnych tekstach kultury nakładają się

6 Porównaj na ten temat legendy bukowińskie, zebrane przez Niculiţă-Voronca (1998b: 
109sn) oraz Pamfile (1904: passim), wktórych wywodzi się od Stefana nie tylko wiele 
elementów otaczającej rzeczywistości, ale i miejscowe rody (ujawniło się to podczas mo
ich badań terenowych).

7 Zob. legenda o bitwie pod Ciortărei w: Niculiţă-Voronca (1998b: 109) oraz ten sam 
motyw w opowieści, zanotowanej przez Mariana Stefan wojewoda i Turcy (Stefan vodă şi 
Turcii) (1895: 119-135).

8 Wielu mieszkańców wiosek bukowińskich opowiadało współcześnie, iż Stefan Wielki 
był świętym i umarł jako mnich.

9 Zob. legenda Stefan Wielki jako Anioł (Ştefan cel Mare ca înger), w: Sfinţii (1992: 76
-77).

10 Zob. legenda Ştefan cel Mare şi coroana plutitoare, w: N. Densuşianiu, Răspunsari 
la chestionarul istoric, B.A., ms. 4551, s. 120.

11 Zob. współczesne teksty z kanonizacji Stefana Wielkiego w 1992 r. w: Sfinţii (1992: 
25, 27).

12 Stosuję tu miarę czasu końca średniowiecza używaną powszechnie w kulturze euro
pejskiej; w kulturze rumuńskiej początek XVI wieku nie jest końcem średniowiecza.
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czasy powstania Księstwa Mołdawskiego13, które z kolei przypominają 
czas początku ludowych mitów kosmogonicznych. Kategorię czasu od
noszącą się do życia Stefana Wielkiego komplikuje dodatkowo fakt, iż 
w niektórych legendach mołdawski hospodar nigdy nie umarł -  zapadł 
w sen, z którego w różnych okresach historycznych powraca między ży
wych14.

Połączenie przemieszanych porządków opisu powoduje, iż w mitycz
nych dziejach Stefana Wielkiego antropolog ma do czynienia z tzw. nad
miarem sensu, a stan ten sprzyja pewnej niedookreśloności znaczeniowej, 
co sprawia, iż w potocznej kulturze można go poddawać rozmaitym inter
pretacjom. Odmienne, ale powiązane ze sobą porządki mieszają się ze sobą, 
tworząc rodzaj wiedzy oczywistej, która jako jedna z cech potocznego od
bioru rzeczywistości nie wymaga od jej twórcy namysłu oraz uzasadniania 
(Robotycki 1998: 8; Kowalski 2000: 11). Jej źródłem oraz gwarantem ist
nienia jest bowiem mit, uznawany za wyraz świadomości, która, jak twier
dzi Leszek Kołakowski, nie godzi się na byt sprowadzony do prostego trwa
nia tu i teraz. Mityczna świadomość oraz wynikające z niej sensy i znacze
nia, nadawane elementom otaczającej rzeczywistości powodują, iż tworząc 
je, człowiek potrafi uniknąć zgody na przypadkowość świata, odnajdując 
w nim głębszy wymiar (Kołakowski 1986: 14).

Mityczna organizacja świata wynika z potrzeby jego oswojenia. Zada
niem etnologa nie jest próba oceny historycznej bohatera czy przypisywa
nie elementom jego mitycznej biografii cech prawdy bądź fałszu, ale przyj
rzenie się w jaki sposób ludzka myśl oswaja świat, jak nadaje sens po
szczególnym elementom otaczającej rzeczywistości, jak wjej symbolach 
wyrażają się kulturowe niepewności i lęki czy przeciwnie -  pewniki i oczy
wistości. W próbie ogarnięcia mitycznych dziejów Stefana Wielkiego nie 
chodzi zatem o demityzację, ale o podążenie śladem mitu, odkrywanie nada
wania i przetwarzania sensów elementom zagarniętego przez mit świata 
w kontekście głębszych warstw rumuńskiej kultury. Postać bohatera funk
cjonuje w kulturze jako wyraz przenoszonych na osobę idei i wartości; pełni 
ona rolę wzorca, mechanizmu stabilizującego dla danej kultury. W mitycz
nych dziejach postaci odbijają się najbardziej znaczące idee, charaktery
styczne dla świadomości historycznej różnych okresów. Zbiorowości, kreu

13 Stefan Wielki nie był założycielem Księstwa Mołdawskiego ani jego pierwszym 
władcą; jednakże w potocznych opowieściach dochodzi do wyraźnego przemieszania czasu.

14 Legendy o powracaniu Stefana między żywych wywodzą się z romantycznej trady
cji XIX wieku i opierają się na znanym w kulturze europejskiej motywie snu władcy. Istotą 
tych legend jest przekonanie, iż Stefan Wielki nie umarł, ale zapadł w sen, z którego po
wstaje za każdym razem, gdy naród i kraj są w niebezpieczeństwie (np. rok 1856). O histo
rii tego motywu w kulturze europejskiej zob. np. Hajduk-Nijakowska (1980; 1983).
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jąc postać bohatera i same ulegając jego mitowi, powodują, iż ich kultura 
utrzymuje wewnętrzną homoestazę. Bohater narodowy jest specyficznym 
fenomenem kulturowym -  jego postać wyposażona zostaje w tzw. drugie 
życie, w którym kolejne pokolenia dostrzegać mogą wyraz czy wręcz „ucie
leśnienie” swych wartości. To „życie pośmiertne”, wpisane w sferę wy
obrażeń narodowych i religijnych, jest najczęściej barwniejsze i ciekawsze 
od rzeczywistego; ma dodatkowo tę zaletę, iż jest otwarte na nowe znacze
nia. Zasada wymienności i nakładania się wątków czy atrybutów w mitycz
nych biografiach narodowych bohaterów okazuje się nie pomieszaniem, ale 
logicznym porządkiem, za którym stoi mit ijego język, symbol. M. Eliade 
zwracał uwagę, iż w każdej przemianie postaci historycznej w bohatera mamy 
do czynienia z modyfikacją faktów historycznych. Charakterystyczne bo
wiem dla kultury potocznej jest poruszanie się nie tylko w świadomości 
linearnej, ale i mitycznej, która, lekceważąc często wiele historycznych ele
mentów biografii, uwypukla zarazem, ożywia i wciąga w mit te działania 
postaci i te wydarzenia historyczne, które są zbieżne z wartościami wyra
żanymi przez ów mit. Postać historyczna, żyjąca w innym czasie i innej 
przestrzeni, ulega, zgodnie z „teologią archetypu”, przeobrażeniu we wzor
cowego bohatera, a wydarzenia historyczne zmieniają się w kategorie dzia
łań mitycznych (czyli powstałego ongiś, w początkowym czasie wzorca 
działania). Podobnie jest z funkcją bohaterów -  w rzeczywistości rzadko 
kiedy odnajdujemy w ich działaniach rzeczywiste fakty; funkcje kulturo
wych bohaterów włączone zostają wkategorie działań, określone pierwot
nie już w archaicznych mitach czasów początku (Eliade 1998b: 46-60). 
Każdy bohater narodu może w pewnych kontekstach odnawiać historię 
mityczną, a w jego potocznej kreacji odradzają się, ukryte pod pozorem 
oczywistości, niektóre aspekty i funkcje mitycznego myślenia (Eliade 
1998a: 179). Czy zatem mówiąc o współczesnym bohaterze, można do
strzec analogię z bohaterami archaicznych kultur? Eliade jest zdania, iż 
wielkie mity archaiczne „przetrwały w ukryciu”; niektóre kategorie my
ślenia mitycznego zachowały się do dzisiaj, zwłaszcza w chrześcijaństwie 
typu ludowego w kręgu Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej 
(1998a: 169-172). Istnieje zatem podobieństwo między dawnymi i współ
cześnie „konstruowanymi” mitami bohaterskimi, opierające się nie na za
sadzie tych samych treści, ale tego samego mechanizmu interpretacji ota
czającej rzeczywistości:

Myślenie mityczne może przekroczyć i odrzucić te środki wyrazu, które za spra
wą historii stały się przeżytkiem, i przystosować się do nowych warunków spo
łecznych i nowych trendów kulturowych, nigdy jednak nie daje się wytępić 
(Eliade 1998a: 174).



242 ŚWIĄTYNIE, POSTACIE, IKONY

3. WIELKI WŁADCA-WOJOWNIK. STEFAN WIELKI 
A MIT RZYMSKIEGO POCZĄTKU KULTURY 

RUMUŃSKIEJ

Aby zrozumieć znaczenia, związane z malowanymi świątyniami na Bu
kowinie we współczesnej kulturze rumuńskiej, trzeba osadzić je w kontek
ście narodowo-religijnych mitów, które od XVIII i XIX wieku stworzyły 
zasadniczy wzorzec myślenia narodowego. Rumuńska historiografia od 
XVIII wieku kształtowała się w oparciu o próby określenia tożsamości i wła
snych korzeni narodowych. Rumuni, na fali wcześniejszych europejskich 
zainteresowań kulturą rzymską i związaną z nimi ideą kontynuacji dzie
dzictwa cesarstwa rzymskiego (Czamańska 1998: 79), przyjęli wówczas 
tezę o łacińskim pochodzeniu swej kultury. Znane przekonanie wywodzimy 
się z Rzymu (de la Rîm ne tragam), pochodzące z kroniki Grigore Ureche- 
go (ok. 1590-1647), rozwinięte następnie iudowadniane przez Mirona 
Costina (1633-1691), stało się w XVIII i XIX wieku jednym z podstawo
wych wyrazów tożsamości narodowej (Eliade 1998a: 180)15. Świadomości 
łacińskich korzeni, owej mistycznej partycypacji wpotędze Rzymu, towa
rzyszył przez cały XIX wiek wielki program rozwoju narodowej świado
mości. Postulatami tego programu były m.in. idea połączenia państw ru
muńskich (w obliczu dominacji ottomańskiej), głoszona pod hasłem jedno 
zjednoczone państwo wszystkich Rumunów (Boia 2000: 62), nadanie bar
dziej romańskiego charakteru językowi (Gillet 2001: 139) oraz legenda 
bohaterska, wzorowana na duchu romantycznych idei narodowych. Idea 
rzymskiego pochodzenia, zwana inaczej ideą tacińskości (rzymskości) kul
tury rumuńskiej, stanowi jednak, używając eliadowskiego języka, kolejne 
historyczne przeobrażenie mitu poszukiwania początku, w którym przyzna
nie się do tradycji rzymskiej ijednoczesne uznanie tej tradycji w oczach 
cudzoziemców oznaczało kulturowe usytuowanie się w obrębie cywiliza
cji zachodniej, a to niosło za sobą wzrost oraz umocnienie pozycji kulturo
wej i politycznej Rumunii w Europie (Czamańska 1998: 79). Ugruntowa
na cecha myślenia mitycznego -  odnoszenie się do czasów początku, stało 
się utrwalonym sposobem interpretacji otaczającej rzeczywistości. Rumuń
ska świadomość, zakotwiczona w micie początku, stała się sposobem in
terpretacji wydarzeń historycznych istniejącym do dzisiaj.

15 Eliade przypisuje to zdanie Mironowi Costinowi, jednak zdanie to po raz pierwszy 
pojawiło się w kronice Urechego, a następnie przejęte zostało i rozwinięte przez Costina. 
Na ten temat zob. m.in. Ureche (1967), Costin (1998: 101) oraz wprowadzenie Czamań- 
skiej do kroniki Costina (Czamańska 1998: 72-80).
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3.1. WIELKI, IMPERATOR, OJCIEC OJCZYZNY. KODY JĘZYKOWE
-  TYTULATURA

Mit rzymskiego początku określił zbiór znaczeń i wyrażał się w rozmaitych 
kodach kulturowych. Jedną z funkcji tego mitu w legendzie bohaterskiej Ste
fana Wielkiego było wykazanie idei wspólnego pochodzenia i ciągłości obu 
tradycji -  łacińskiej i rumuńskiej. Po włączeniu łacińskiej tradycji do własnej 
historiografii narodowy bohater został w kulturze potocznej od XIX wieku 
potraktowany na równi z władcami z czasów rzymskich. W romantycznej kre
acji Stefana Wielkiego zawarte zostały najbardziej istotne idee narodowe, któ
re będą się pojawiać w niektórych tekstach kultury aż do czasów współcze
snych. Z jednej strony -  bohater narodu rumuńskiego, kontynuator łacińskiej 
tradycji i chrześcijaństwa, z drugiej jednak -  przynależny do kręgu prawosła
wia bohater religijny, spadkobierca bizantyjskich basileusów i dziedzictwa 
Kościoła wschodniego jako jedynego, wiernego chrześcijaństwu pierwszych 
wieków. Nawiązanie do kultury łacińskiej odnajdujemy m.in. w terminologii 
językowej, za pomocą której kodowano w potocznej kulturze tytulaturę moł
dawskiego władcy, na wzór tytulatury używanej zwyczajowo przez cesarzy 
rzymskich. Wyrazem tego są epitety Wielki, Ojciec Ojczyzny oraz Cesarz/Im
perator, przypisane mołdawskiemu władcy w końcu XIX wieku, które, zry
wając z dotychczasową słowiańską tytulaturą, stworzyły charakterystyczne ję
zykowe kody, w których wyrażał się mit rzymskiego początku.

W poszukiwaniu historycznych przeobrażeń tytulatury Stefana Wielkie
go warto zwrócić uwagę, iż w najstarszych tekstach mołdawskiego władcę 
określano zazwyczaj tytułem Ştefan-Vodă, będącym skrótem starosłowiań
skiego słowa wojewoda. Termin ten związany był z kręgiem kultury bizan- 
tyjsko-słowiańskiej, którego wpływom podlegało początkowo Księstwo 
Mołdawskie (Macurek 1930: 183). Określenia Ştefan-Vodă, w połączeniu ze 
zwrotami: z łaski Bożej wojewoda i władca (hospodar, pan) Ziemi Mołdaw
skiej16 lub niewolnik Pański używał także sam hospodar w dokumentach kan
celarii mołdawskiej, pochodzących z XV i XVI wieku (Bogdan 1913; Ione- 
scu, Lăzărescu 1953, 1954). Tytulaturę tę stosowały także najstarsze kroniki 
słowiańsko-mołdawskie, powstające od XV wieku: Letopiseţul Anonim al 
Moldovei, Letopiseţul de la Putna nr. 1, Letopiseţul de la Putna nr. 2 (Panai- 
tescu 1959: 1-73). Biskup Macarie z Roman17 (zm. 1558), autor kroniki na

16 Czamańska tłumaczy tytulaturę używaną przez hospodarów mołdawskich także jako 
Miłością Bożą My Io: N: wojewoda i hospodar ziem mołdawskich (1998: 268).

17 Chodzi o tzw. Cronica lui Macarie, odnalezioną iprzetłumaczoną zjęzyka staro- 
-cerkiewno-słowiańskiego przez Bogdana. Autor kroniki, Macarie, biskup miasta Roman, 
opisuje historię Księstwa Mołdawskiego od śmierci Stefana Wielkiego (1504) do począt
ków panowania Stefana Raresza (1551).
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pisanej w XVI wieku, w stosunku do mołdawskiego hospodara używał okre
ślenia wojewoda Stefan Dobry (Cronica lui Macarie 1959: 77). Termin ten 
został po raz pierwszy w końcu XIX wieku przełożony przez znanego slawi- 
stę Ioana Bogdana na język rumuński w brzmieniu wojewoda Stefan Dzielny 
(Waleczny, Mężny) (Ştefan voievod cel Viteaz) (Panaitescu 1959: 90). Podob
ny sposób tłumaczenia -  wojewoda Stefan Stary i Dzielny (Ştefan voievod 
cel Bătrîn şi cel Viteaz) -  pojawił się w pierwszym rumuńskim wydaniu in
nej kroniki mołdawskiej redakcji starosłowiańskiej -  w Kronice Azariego, 
która w oryginale określa Stefana mianem wojewoda Stefan Stary i Dobry 
(Panaitescu 1959: 129, 139). Tradycja tej tytulatury powtarzana była w póź
niejszych mołdawskich kronikach. W XVII wieku Grigore Ureche (1590
-1647) używał terminu woj ewoda (Ştefan vodă); j ednakże w niektórych miej - 
scach kroniki pojawiło się określenie nawiązujące do najstarszych kronik 
słowiańskich: zwany Dobrym (Ureche 1958: 90). Ureche po raz pierwszy 
w rumuńskiej historiografii użył także określenia sfînt -  święty, które w na
stępnych wiekach, wyrwane z kontekstu, zaważy na mityzacji hospodara 
w Rumunii. Ureche, opisując w Kronice Ziemi Mołdawskiej moment śmierci 
hospodara, przytoczył następującą informację:

(...) był ów Stefan-wojewoda człowiekiem niewielkiej postury, gniewnym iz  po
śpiechem przelewającym krew niewinną; wielokrotnie skazywał podczas uczty 
na śmierć bez sądu. [...] A po Stefanie-wojewodzie pogrążyła się kraina w wiel
kim smutku i płaczu w monastyrze w Putnej, który był przez niego zbudowany. 
Było tyle płaczu, płakali wszyscy, jak po swoim ojcu, bo wiedzieli, że uczynił 
wiele dobrego. Dlatego po jego śmierci aż do dzisiaj mówią święty Stefan 
wojewoda, nie z powodu duszy, która jest w rękach Boga, ponieważ był on 
człowiekiem grzesznym, ale z powodu swoich bohaterskich czynów, do któ
rych nikt przed nim ani nikt po nim nie doszedł (Ureche 1967: 128-129).

Uważna analiza kontekstu wypowiedzi Urechego ukazuje jednak, iż epi
tet Święty pojmowany był wówczas nie tylko w znaczeniu chrześcijańskiej 
teologii (jak rozumiemy to słowo współcześnie), ale nawiązuje do jednego 
z najbardziej pierwotnych określeń świętości, rozumianej jako sensus nu- 
minis (odczucia boskości), czyli oddziałującej na człowieka siły, napawa
jącej go lękiem i przerażeniem oraz jednocześnie pociągającej i zniewala
jącej. O świętości Stefana Wielkiego nie zaświadcza chrześcijańska posta
wa, ale bohaterski, nieprzeciętny -  czy wręcz nadludzki czyn. Rudolf Otto 
powiedziałby, iż Ureche mówi tu o świętości w jej znaczeniu archaicznym, 
w którym nie było elementu moralnego, ale numinosum, na które składa 
się groza, tajemnica, wszechmoc i niesamowitość18. Takie odczucie świę
tości od wieków towarzyszyło w tradycjach archaicznych bohaterom zbio

18 Na ten temat zob. Otto (1993: passim).
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rowości, którzy dokonywali nadzwyczajnych czynów. Wraz z pojawieniem 
się chrześcijaństwa grecki tytuł święty (hagios), przeznaczony dla bogów 
i herosów, przeniesiony został na władcę chrześcijańskiego, a następnie prze
kształcił się w ogólną ideę doskonałości moralnej (Paprocki 1992: 6; Lis 
2004: 13). D.H. Mazilu zwrócił uwagę, iż opis Urechego, wzorowany w rze
czywistości na opisach śmierci Konstantyna Wielkiego u historyków bi
zantyjskich, stał się początkiem wielkiego mitu rumuńskiego, w którym 
Stefan Wielki został „uświęcony (kanonizowany) przez ludzkość” (Mazilu 
1999: 83). W historiografii rumuńskiej opis śmierci hospodara stał się także 
podstawą stwierdzenia, iż świętość -  w znaczeniu chrześcijańskim -  Ste
fana Wielkiego uznawana była przez lud za jego życia i wyrażona po raz 
pierwszy zbiorowo w momencie śmierci hospodara. Trudno jest z powo
du braku źródeł ustosunkować się do tego twierdzenia. Ludowe pojęcie 
świętości było zawsze bardzo złożone; nawet współcześnie bliższe jest 
odczuciu, o jakim pisał R. Otto, niż kanonicznemu znaczeniu chrześcijań
skiemu. Przeszło trzy wieki później archaiczna tradycja świętości, o ja 
kiej pisał najprawdopodobniej Ureche, uległa już takiemu przekształce
niu, iż Stefan Wielki stał się wzorem chrześcijanina; w 1992 roku został 
kanonizowany i wpisany do kalendarza Rumuńskiej Autokefalicznej Cer
kwi Prawosławnej19.

W kronice Ioana Neculce (1672-1745) postać mołdawskiego wojewo
dy, bohatersko walczącego z Turkami, Węgrami i Lachami, określana była 
terminem wojewoda Stefan Dobry (Stefan-vodă cel Bun) (1955: 109). Ta 
przekazywana przez kolejnych kronikarzy tytulatura mogła być jednak 
używana także w innym znaczeniu -  jako określenie bohatera zdolnego do 
nieprzeciętnych i nadludzkich czynów. W kontekście kulturowym tamtych

19 Niewątpliwie przez dwa wieki wkulturze rumuńskiej pojawiały się teksty, wktó- 
rych dochodziło do szczególnego uwielbienia Stefana Wielkiego. W XIX wieku rumuńscy 
preromantycy porównywali go do Boga, o czym świadczy występowanie w literackich utwo
rach wątków i motywów, łączących Stefana z postacią samego Chrystusa. Jednym z nich 
było zestawianie lub też nazywanie wprost Stefana Słońcem. Jak twierdził Miziołek, w tra
dycji chrześcijańskiej określenie to wywodzi się z pism ojców Kościoła i tekstów liturgicz
nych, wktórych przysługiwało wyłącznie Chrystusowi (Miziołek 1991: 23). Podobnego 
zdania byli Uspienski i Żywow, którzy, ukazując etapy sakralizacji carów Rusi, uznawali, 
iż określenie Słońce wywodzi się z prawosławnych tekstów liturgicznych (m.in. troparion 
Bożego Narodzenia, troparion święta Spotkania Pańskiego, 4 i5  pieśń kanonu jutrzni pas
chalnej), gdzie używane było jedynie w stosunku do Chrystusa (Uspienski, Żywow 1992: 
22). Początki kontaminacji Stefana z Chrystusem rozpoczęły się już w rumuńskich tek
stach literackich z XVIII wieku, gdzie wjednym z utworów Alecsandriego pt. Pieśń Stefa
na Wojewody (Cântecul lui Ştefan Vodă) natura hospodara porównywana była z naturą Słoń
ca. Jednocześnie wyraźnie podkreślana była tu rola Stefana jako wojownika, wyznaczone
go do zwycięskiej walki z wrogimi narodami, stojącego na czele Mołdawii, którego czyny 
zadziwiają cały świat (Alecsandri 2000: 21).
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czasów przydomek Dobry mógł oznaczać surowy,porywczy, a nawet okrutny 
(podobnie jak Święty), gdyż wszystkie te cechy rozumiane były wówczas 
jako jeden z przejawów charyzmatu władcy. Kiedy nie było jeszcze wyraź
nie wypracowanego kanonu charyzmatyczności władzy, carowie Rusi (np. 
Iwan Groźny) rozumieli ideał dobrego i sprawiedliwego władcy właśnie 
jako zdolnego do szczególnego okrucieństwa (Uspienski, Żywow 1992: 
22). Rumuni niejednokrotnie pomijają milczeniem legendy o wyjątkowym 
okrucieństwie Stefana Wielkiego, gdyż nie mieści się ono we współcze
snych konotacjach terminu Dobry, na którego rozumieniu zaważyło chrze
ścijaństwo. Jeżeli jednak nie przyjmiemy kontekstu znaczeń czasów póź
nego średniowiecza (XV-XVI wiek), to jak wytłumaczyć zanotowaną 
już przez pierwszych mołdawskich kronikarzy charakterystyczną tytula- 
turę Dobry z opisami cech charakterystycznych hospodara -  wyjątkowe
go okrucieństwa i skłonności do przelewania niewinnej krwi? Wyrazem 
kontrowersji, dotyczących tytulatury Stefana Wielkiego i stosowania 
współczesnych znaczeń terminu Dobry jest coraz częściej pomijanie epi
tetu Dobry iużywanie jedynie określeń Stefan Wielki i Święty. Czy to ozna
cza, iż Stefan nie był dobrym władcą? Uspieński i Żywow zwrócili uwagę 
na ciekawy problem sakralizacji monarchy w kulturze prawosławia, w której 
usuwanie epitetów nie neguje ogólnej świętości władcy, gdyż zwracając 
się w stronę kategorii tzw. wiedzy oczywistej, przemilczenie może być wła
śnie jednym z wyrazów sakralizacji (Uspienski, Żywow 1992: 47). Pomi
jając epitet Dobry i nie podejmując rozważań nad znaczeniem tego termi
nu, opowiadamy się zatem za dobrocią, jako jedną z oczywistych cech cha
rakteru postaci.

Tradycja obdarzania Stefana tytułem Wielki rozpoczęła się w Rumunii 
dużo później -  najprawdopodobniej pod koniec XVIII w. -  i związana była 
z kręgiem duchowieństwa mołdawskiego. Początkowo funkcjonowała 
w różnych kontekstach -  jako epitet po imieniu (Stefan Wielki) oraz jako 
określenie osobistego przymiotu i charyzmatu władcy-wojownika (wielki 
władca)20. W II połowie XVIII wieku znany myśliciel tamtych czasów, 
Dymitr Cantemir, użył w swoim dziele Opisanie Mołdawii (Descrierea 
Moldovei), najprawdopodobniej po raz pierwszy w piśmiennictwie rumuń
skim, terminu Wielki, podkreślając jednocześnie tradycje kontynuacji dy
nastii: Stefan V, zwany Wielkim (Stefan al V-lea, zic cel Mare) (1956: 102). 
Nie wiemy, co mogło kryć się pod zwrotem zwany Wielkim, gdyż kronikarz

20 Przydomek Wielki w odniesieniu do mołdawskiego hospodara Stefana użyty został 
najprawdopodobniej po raz pierwszy przez polskiego króla Zygmunta Starego w liście 
wysłanym w1531 roku do hospodara Piotra Raresza. Demel twierdzi, iż w liście tym poja
wiło się określenie: Stephanus ille magnus (Demel 1986: 138). W zachowanych źródłach 
pisanych z terenów rumuńskich przydomek Wielki pojawia się jednak dużo później.
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nie powołuje się na żadną uprzednią tradycję epitetu21. Określenie Wielki 
pojawiło się także w pochodzącym z Mołdawii panegiryku ku czci Stefa
na, datowanym przez niektórych historyków na początek XVIII wieku22. 
Utwór ten został odkryty w I połowie XIX wieku i wysłany (najprawdopo
dobniej w 1841 roku) przez Costache Hurmuzachi do Mihaia Kogălniceanu 
z prośbą o opublikowanie. W tytule znajdujemy następujące określenie ho
spodara Stefana: Dni człowieka sąjak trawa... Mowa pogrzebowa, jak  wspo
mina grecki epitafion, ku czci starego wojewody Stefana V, władcy Ziemi 
Mołdawskiej, którego nazywa się Wielkim zpowodu jego wielkich zalet i mę
stwa (dzielności i męstwa) (Omul ca iarba, zilele lui... Cuvânt de îngropa
re, ca sa zice greceşte epitafion, vechiului Ştefan Voda al. cincile, domnul 
Ţarii Moldovii, cel ce s-au numit Mare pentru marile vrednicii şi vitejii ale 
sale) (Mitu 2002b: 85). Jak twierdzi Adriana Mitu, tekst ten wywoływał 
przez lata wiele dyskusji i kontrowersji, dotyczących zwłaszcza autorstwa 
i czasu powstania (2002b: 73-99). W XIX wieku Kogălniceanu uznał go 
za najważniejsze dzieło elokwencji ipierwsze słowo w naszym języku, które 
może być porównywane z utworami Bossueta, a Mihai Eminescu określił 
go jako wzór rumuńskiej elokwencji. W 1904 roku Nicolai Iorga przypisał 
jego powstanie mołdawskiemu mnichowi z monastyru Putna -  Vartolomei 
Măzăreanu (XVIII w.), pisząc jednocześnie: jak  dobrze dla honoru litera
tury rumuńskiej, że można było pisać w taki sposób w okresie, który nie 
błyszczał, i który był tak mało doceniany (Iorga 1985: 239). W polemikę 
wdał się zarówno Ovid Densiuşanu, który uznał go po prostu za literacki 
falsyfikat, jak i Puşcariu, który powstanie utworu datował na XIX wiek 
i przypisał jednemu z członków grupy literackiej Arhiva româneasca, sku
pionej wokół Kogălniceanu (Mitu 2002b: 77). W świetle powyższych dy
lematów nauki rumuńskiej trudno uznać, iż epitet Wielki, przypisywany 
Stefanowi w tym utworze, stanowił źródło starej, wywodzącej się z cza
sów późnego średniowiecza tradycji.

Aż do XVIII wieku nie rozwinął się najprawdopodobniej kult i glory
fikacja wojewody Stefana w kręgu społeczeństwa mołdawskiego (Iorga 
1985: 237). Trudno jest także przesądzić, czy już wcześniej istniał ten

21 Warto się jednak zastanowić, czy owo określenie, w kontekście całych rozważań, 
podejmowanych wyraźnie za polskim kronikarzem Janem Długoszem, nie jest kolejnym 
rodzajem wyrażenia wjęzyku sacrum istniejącego wcześniej w kulturze charyzmatu wład- 
cy-wojownika (zdolnego do wielkich, tj. osobliwych, nieludzkich, nieprzeciętnych czy
nów), lub też w jakim stopniu Cantemir, znakomicie wykształcony, użył go, wzorem in
nych myślicieli, w nawiązaniu do tytulatury rzymskiego władcy, stanowiącej już wówczas 
w kulturze europejskiej ideał, na który świadomie stylizowało się w swoich utworach wie
lu kronikarzy.

22 Na temat kontrowersji dotyczących tego utworu zob. Mitu (2002: 73-99); tam także 
wykaz dalszych źródeł.
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kult w kulturze ludowej na terenie Mołdawii. Poza powstałą w 1677 roku 
kroniką I. Neculce O seamă de cuvânte, w której znalazły się czterdzie
ści dwie opowieści dotyczące władców mołdawskich, z których dziewięć 
poświęconych było Stefanowi Wielkiemu, nie udało się dotychczas od
naleźć informacji, dotyczących szerszego kultu hospodara. Inspiracje 
z kroniki Neculce oraz z panegiryku Stefana Wielkiego zostały natomiast 
wykorzystane w odkryciu na nowo i wydobyciu jego postaci z przeszło
ści w XIX wieku, w kręgu działaczy politycznych z Mołdawii i Wołosz
czyzny, którym szczególnie bliska była idea połączenia obu księstw23. 
Wpływ na mit mołdawskiego hospodara miał także rumuński romantyzm, 
który wzorem literatury europejskiej zwrócił się w stronę kultury ludo
wej jako prawdziwego źródła historii narodu. Idea Wielkiej Rumunii, na
leżącej do kultury łacińskiej, będącej prawnym dziedzicem Rzymu, ro
mantyczna idea ludowości, w której drzemią najbardziej cenne wartości 
oraz związana z nią idea bohaterskiego czynu -  wpłynęły w zasadniczy 
sposób na mityczną kreację Stefana Wielkiego. Postać hospodara nabrała 
odtąd nieznanego wcześniej charakteru, kształtowanego pod wpływem 
narodowo-religijnej mitologii. W pracach historycznych XIX wieku oraz 
literaturze romantyzmu stopniowo zrywano z tradycyjną, słowiańską ty- 
tulaturą władcy, zastępując ją  nowym, wywodzącym się z łacińskiego źró
dła, epitetem Wielki. W poezji V. Alecsandriego (1819-1890)24, D. Boli- 
tineanu (1819-1872)25 czy M. Eminescu (1850-1889)26 Stefan stał się 
narodowym bohaterem, który wyrażał najważniejsze dla ówczesnego cza
su wartości -  bohaterskiego Władcy Wielkiej Rumunii, spadkobiercy tra
dycji rzymskiej, walczącego o jedność swoich ziem z poganami i wrogi
mi narodami. Dodać należy, iż taka kreacja Stefana Wielkiego zbiegła się 
z działaniami hierarchii prawosławnego Kościoła na terenie Mołdawii, 
która już od drugiej połowy XVIII wieku dążyła do przywrócenia świet
ności chylącemu się ku upadkowi monastyrowi w Putnej, pierwszej fun

23 Na temat działań mających rozpowszechnić postać Stefana Wielkiego w społeczeń
stwie znakomicie piszą: Şimanschi (1982), Fost=au acestu Ştefan Vodă... [w:] Mitropolia 
Moldovei şi Sucevei, nr 3-4, LVIII oraz Rezachevici (2001: 535-545), Cronologia critică 
a domnilor din Ţara Românească şi Moldova a. 1324-1881, tom I -  Secolele XIV-XV, Ed. 
Enciclopedică. Warto także zwrócić uwagę na pracę Mureşanu i Moldovean (1999), Cu
noştinţe de cultură şi civilizaţie românească, Nemzeti Tankönyvkiado, Budapeszt.

24 Alecsandri używa także tytulatury Ştefan-voda, Ştefan cel Mare i domul Ştefan, zob. 
np. Alecsandri (2000: 21); Alecsandri (2001: 5-6, 32-33).

25 Zob. np. D. Bolitineanu, Muma lui Ştefan cel Mare, Visul lui Ştefan cel Mare, Bîrlad, 
w: D. Bolintineanu, Legende istorice, Bukareszt 1957: 13-14, 27-29, 43-45; Cântece 
româneşti, Suceava 2000: 23-24; Din poeziile neamului nostru 2001: 51-53.

26 Zob. m.in. M. Eminescu, Ştefan cel Mare (Schiţe de imn); Doina [w:] Din poeziile 
neamului nostru (2001: 102-104).
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dacji hospodara27. Jednym z następstw tych działań, mających także na 
celu popularyzację kultu hospodara w społeczeństwie, stał się ogłoszony 
przez działaczy politycznych i emigrantów rumuńskich Projekt programu 
narodowych uroczystości przy grobie Stefana Wielkiego wPutnej 15 (27) 
sierpnia 1870, planowanych z okazji 400. rocznicy poświęcenia monasty
ru przez mołdawskiego władcę28. Te wielkie uroczystości, będące próbą 
określenia tożsamości oraz wyrazem jedności narodu rumuńskiego, stwo
rzyły i stopniowo utrwaliły tradycję określania mołdawskiego hospodara 
epitetem Wielki.

Innym przykładem terminologii związanej z mitem łacińskiego począt
ku kultury rumuńskiej jest nadanie Stefanowi Wielkiemu w końcu XIX 
wieku godności împărat. Wyraz ten wywodzi się od łacińskiego cesarz 
oraz pokrewnego -  imperator (DLR 1910: 494-499). W rumuńskiej histo
riografii termin împărat uznawany był za jedno z najstarszych językowych 
poświadczeń łacińskości języka, a zatem i kultury. Teksty kultury mołdaw
skiej z XV-XVIII wieku, w tym kroniki, nie potwierdzają określania sło
wem împărat mołdawskiego hospodara, chociaż używano tego wyrazu w od
niesieniu do innych władców29. Tytulaturę tę stosowano początkowo w kul
turze rumuńskiej zarówno do Boga i Chrystusa, cesarzy łacińskich 
ibizantyjskich, jak iwładcy (sułtana) tureckiego (DLR 1910: 494-499). 
Charakterystyczne, iż przypisanie tego tytułu Stefanowi Wielkiemu poja
wiło się po raz pierwszy w etnograficznych materiałach źródłowych pod 
koniec XIX wieku. E. Niculiţă-Voronca, folklorystka działająca wtym  okre
sie, używała terminu impărat równolegle ze słowiańskim Vodă m.in. w zbio
rze ludowych wierzeń i legend rumuńskich, zebranych podczas badań tere
nowych na Bukowinie i w Mołdawii (Niculiţă-Voronca 1998b: 107-110). 
Określenie takie pojawiło się również w materiałach etnograficznych, przy
toczonych wpracy S. Teodorescu-Kirileanu, który twierdził, iż na Buko
winie Wielkiego i Świętego Stefana wojewodę nazywa się także cesarzem 
(imperatorem) Stefanem. Charakterystyczne jest jednak, iż Kirileanu powo
łuje się na źródła terenowe zpracy E. Niculiţy-Voroncy, notując podczas

27 Warto zwrócić uwagę na działania prawosławnych mnichów w Mołdawii, np. Jaku
ba z Putnej (Iacob Putneanu 1719-1778), metropolity Mołdawii i Suczawy, który już wcze
śniej, dążąc do podniesienia rangi monastyru, odwoływał się do postaci Stefana Wielkiego, 
zob. Iorga (1985: 237). O postaci Jakuba z Putnej zob. np. Bălan (1996: 435).

28 Na temat tej uroczystości zob. m.in. Eminescu (1996: 42-44), Răpirea Bucovinei, 
Ed. Seaculum, Bukareszt; Eminescu (1980: s. 97-99, 492-497), Opere, t. IX -  Publicistică 
1870-1877; Bălan (1932: 5-58).

29 W najstarszych kronikach słowiańsko-mołdawskich w stosunku do Stefana Wielkie
go używane jest określenie car, będące słowiańskim odpowiednikiem łacińskiego terminu 
împărat, jednakże kontekst wskazuje na nawiązanie w tym wypadku do tradycji bizantyj
skiej, nie łacińskiej. Na ten temat piszę więcej w dalszej części pracy.
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własnych badań inną tradycję nazewnictwa Stefana (1924: 20)30. W opo
wieści Święty Stefan (Ştefancel sfînt), powstałej najprawdopodobniej na 
przełomie XIX i XX wieku i wyraźnie stylizowanej na twórczość ludową, 
określenie cesarz/imperator pojawia się zarówno w odniesieniu do Stefana 
Wielkiego, wysławianego przez lud za odwagę, jak ido  walczącego z nim 
króla Macieja Korwina (Sfinţi 1992: 74-75). Tytulaturę Stefan Dobry i Wiel
ki, cesarz/imperator Mołdawian (Ştefan cel Bun şi Mare, împărat al mol
dovenilor), o którym wieść niesie przez całą ziemię mołdawską i cały świat, 
zanotował także podczas swoich badań terenowych T.A. Bogdan (Brill 1970: 
99-101). Trudno stwierdzić, czy nazewnictwo takie rzeczywiście wystę
powało wXIX-wiecznej (i wcześniejszej) kulturze ludowej. Rzadkie po
świadczenia w tekstach źródłowych wskazują, iż termin împărat można 
traktować raczej jako wyraz zmian (świadomych bądź nie w pełni uświa
damianych), dokonanych wjęzyku przez rumuńskich etnografów, usiłują
cych nawiązać do łacińskiej tytulatury władców (odpowiednikiem słowiań
skiego terminu vodă staje się odtąd w kulturze potocznej łaciński termin 
împăraţ)31. Bez względu jednak na to, czy określenie to funkcjonowało 
w kulturze ludowej w sposób naturalny, czy też zostało jej przypisane, zo
stało po raz pierwszy zanotowane i tym samym poświadczone przez ru
muńskich etnografów dopiero pod koniec XIX wieku.

Równolegle z epitetami Wielki i Imperator, w II połowie XIX wieku 
pojawił się inny jeszcze rodzaj terminologii, nawiązującej do tradycji ła
cińskiej: ojciec ojczyzny. Tradycja tej tytulatury, zanotowana po raz pierw

30 Przytaczając ludowe opowieści o Stefanie Wielkim, Teodorescu-Kirileanu używa 
określenia Stefan wojewoda, Stefan Wielki, wojewoda Stefan Dobry, Stefan Wielki i Święty 
lub tylko Stefan (1924: passim).

31 Brak odpowiednich badań powoduje, iż obecnie trudno jest określić, czy rzeczywi
ście określenie to było używane w tradycyjnej kulturze ludowej w stosunku do Stefana 
Wielkiego. Rumuńscy badacze twierdzą, iż termin ten został zanotowany pod koniec XIX 
wieku podczas badań terenowych, dotyczących ludowego kultu Stefana, ale z dzisiejszej 
perspektywy wyniki te budzą wiele wątpliwości -  badania podejmowane były już po kre
acjach postaci Stefana Wielkiego w duchu narodowo-religijnych idei romantyków rumuń
skich i opublikowane przeszło 20 lat po uroczystościach w Putnej, które wzbudziły więk
sze zainteresowanie postacią Stefana w społeczeństwie rumuńskim. Niektórzy z etnogra
fów mieli kontakty z działaczami narodowymi, którzy świadomie mitologizowali historię, 
ajednym z wyrazów tego była legenda bohaterska o Stefanie Wielkim. Warto także zwró
cić uwagę na fakt, iż w tytułach etnograficznych prac dotyczących mołdawskiego hospo
dara pojawia się często określenie „Wielki”, choć epitet ten, jak wykazuje analiza źródeł, 
nie był starą ludową tradycją, lecz określeniem utworzonym celowo i utrwalającym się 
stopniowo w społeczeństwie rumuńskim w XIX i XX wieku. Wiemy, iż od czasów roman
tyzmu kulturę ludową włączano z pewnym naddatkiem znaczeniowym w uniwersum kul
tury polskiej i że etnografowie ulegali mitom narodowym (zob. Robotycki 1992); Wiele 
faktów wskazuje na to, iż taka sama prawidłowość istniała w rumuńskiej etnografii.



Cerkiew i Postać. Mityczne dzieje Stefana Wielkiego... 251

szy w 1877 roku wmołdawskiej gazecie Curierul ukazującej się wJas- 
sach, której redaktorem był Eminescu,32 pochodzić miała od jednego ze 
starców putnieńskich, który podczas otwarcia grobu hospodara w 1855 roku 
padł na kolana, ze łzami w oczach wołając: Jacyś my biedni, to nasz ojciec! 
(Săracii de noi, aista-i tatăl noastru!) (1996: 31-32). Eminescu nadał temu 
wydarzeniu nowe narodowe znaczenie, uznając Stefana za ojca ojczyzny, 
ojca narodu rumuńskiego, chroniącego swoje ziemie i objawiającego się 
zawsze w momencie ich zagrożenia. To właśnie Eminescu spopularyzował 
(a być może wymyślił) legendy o dziwnych znakach, pojawiających się 
u grobu Stefana Wielkiego w przypadku zagrożenia Mołdawii. Najpopu
larniejsza z nich, znana także współcześnie na Bukowinie, oparta była na 
motywie dzwonu zwanego Buga z monastyru Putna, który w 1777 roku, 
kiedy rozpoczęła się austriacka okupacja Bukowiny, zaczął sam dzwonić. 
Inne z legend Eminescu opowiadają o śnie władcy, świecy umieszczonej 
nad jego grobem, która sama się zapaliła, oraz portrecie, który zajaśniał 
cudownym światłem w momencie zagrożenia ze strony Austrii. Przeszło 
trzydzieści lat później legendy te stały się już tak popularne, iż etnografo
wie rumuńscy notowali je podczas swoich badań terenowych (Teodorescu- 
-Kirileanu 1924: 17)33. Al. Zub twierdził, iż istniejące w kulturze potocznej 
przekonanie o Stefanie Wielkim jako ojcu narodu było obecne w świado
mości Rumunów przez cały XX wiek (Zub 1982: 269). Tytulatura ta, pod 
wpływem wciąż żywego mitu rzymskiego początku, kreującego postać moł
dawskiego hospodara na Wielkiego Władcę, dziedzica rzymskiej tradycji, 
odżyła w społeczeństwie pod wpływem kanonizacji Stefana Wielkiego 
w 1992 roku. W tekstach religijnych wydawanych ztej okazji, m.in. w aka- 
tyście -  wielkim hymnie Kościoła wschodniego, Stefan Wielki określany 
jest jako Ojciec Ojczyzny lub Ojciec Mołdawii (Sfinţii bd: 24).

Te trzy określenia: Wielki, Imperator oraz Ojciec Ojczyzny, tworzą we 
współczesnej kulturze rumuńskiej charakterystyczne kody językowe, dzię
ki którym poprzez kreację Stefana Wielkiego wyrażał się mit rzymskiego 
początku kultury rumuńskiej.

32 Curierul, Jassy, rok X, nr 40, 15 kwietnia 1877. Zob. także (1982: 269).
33 Nie udało mi się znaleźć informacji na temat tego, czy w czasie reżimu Ceauşescu 

pojawiały się podobne opowieści -  byłaby to naturalna konsekwencja przeobrażonych 
historycznie legend o Stefanie Wielkim, który płacze nad swoim zniewolonym narodem. 
Rumuni niechętnie mówią na temat czasów Ceauşescu, niekiedy jednak podkreślali, iż 
Stefan Wielki nie był znany i nie modlili się do niego aż do 1992 roku, kiedy to został 
kanonizowany.
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3.2. MOTYWY ŁACIŃSKIE I TWORZENIE „ŹRÓDEŁ LUDOWYCH" 
W BIOGRAFII STEFANA WIELKIEGO. BOHATEROWIE 

-  POPRZEDNICY: TRAJAN, DECEBAL I ŚW. JERZY

Mit łacińskości kultury rumuńskiej przejawiał się również przez zestawia
nie i porównywanie Stefana Wielkiego z wielkimi postaciami z mitologii po
czątku, sięgającej czasów starożytności lub cesarstwa rzymskiego. Wskazując 
na poprzedników Stefana, dawnych bohaterów historycznych, lub też wyko
rzystując wątki i motywy znane z biografii władców kultury łacińskiej, wska
zywano tym samym na początek tradycji i związaną z tym starodawność i ła- 
cińskość kultury rumuńskiej. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że XIX- 
-wieczny mit Stefana Wielkiego posiadał w swej romantyczno-narodowej kre
acji więcej niż obecnie elementów, które nawiązywały do kultury łacińskiej, 
ustępując obecnie miejsca kontaminacji z postaciami wielkich świętych chrze
ścijaństwa. Tezy głoszone przez Urechego i Costina, rozwinięte w I połowie 
XIX wieku przez młodych romantyków i działaczy politycznych z Mołdawii 
spowodowały, iż biografię Stefana Wielkiego stworzono od nowa, orientując 
teksty rumuńskie na teksty łacińskiej mitologii. Sięganie do kultury łacińskiej 
odbywało się niekiedy tylko przez używanie wątków i motywów oraz symbo
li, charakterystycznych dla cesarzy łacińskich. Alecsandri, opisując walki wo
jownika Stefana z Tatarami, Turkami, Lachami czy Węgrami, porównywał 
-  wzorując się na łacińskich cesarzach -  naturę hospodara ze słońcem:

1. Stefan, Stefan Wielki Pan 
Drugiego takiego nie ma na świecie 
Poza wspaniałym słońcem
Kiedy z Suczawy rusza z pomocą,
Pierś wypręża na granicach 
Jako mur obronny.

2. Bez ustanku jego ramię,
Bije hordy tatarskie,
Bije gromady madziarskie.
Bije Lachów jednym tchem,
Bije Turków -  smoka jeźdźców 
Zostawiając ich bez pochówku.

3. Cały świat stoi w zadziwieniu,
Mała ziemia, silna ziemia
A wróg nie ma powodzenia,
A wróg nie ma powodzenia (Alecsandri 2000: 21).

Przekonanie o wspólnym języku Rumunów i Rzymian, wspólnej histo
rii oraz pochodzeniu powodowało także, iż w niektórych nurtach porów
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nywano Stefana Wielkiego z cesarzem Trajanem, który w II wieku zasiedlił 
antyczne ziemie Daków. W jednym z utworów Octaviana Gogi (1881-1938) 
pojawił się motyw Rumunów wywodzących się z „narodu Trajana”(din ne
amul lui Traian), którzy noszą jednocześnie w swych duszach dziedzictwo 
historii podjęte przez Stefana (Goga 2001: 109-110). Podobne znaczenia 
ujawniają się w utworze A. Scribana, w którym ziemie Rumunów, wywo
dzących się z Rzymu, utożsamione są z granicami państwa Stefana Wiel
kiego (Scriban 2001: 139). W poezji tego czasu mołdawski hospodar nie 
był jeszcze wzorem władcy chrześcijanina, ale stawał się symbolem Wiel
kiego Władcy Wielkiej Rumunii, wojownikiem, który wzorem łacińskiego 
imperatora walczy z wrogami ojczyzny.

W innych nurtach tego okresu stosunek do Rzymian i antycznej Dacji 
ulegał wielu przeobrażeniom; pierwotni barbarzyńcy Dakowie, których zie
mie podbił Trajan, stawali się dla romantyków symbolem mitycznych przod
ków -  narodu cnót, ucieleśniających najbardziej wartościowe cechy Ru
munów: umiłowanie wolności, ofiarność dla ojczyzny i gotowość do po
święceń (Boia 2003: 111-165). Symbolem mitycznych związków z Dakami 
stał się Decebal, wódz żyjący w II wieku, który nie chcąc poddać się 
wojskom Rzymian, popełnił samobójstwo. Symboliczną kontynuację cnót 
Decebala przypisano z czasem postaci Stefana Wielkiego. W jednym 
z anonimowych utworów zatytułowanym Hymn Stefana Wielkiego (Imn 
lui Ştefan cel Mare), pojawił się motyw Stefana -  bohatera Rumunów, 
świętego bohatera, który śpi w grobie u podnóża Karpat, strzegąc ich 
przed poganami. W śpiącym obliczu mołdawskiego władcy ukrywa się ta
jemnica, za którą walczyli dawni bohaterowie -  jedność ziem ludowej Dacji 
(Dinpoeziile... 2001: 29). Dla romantyka Alecu Russo (1819-1859) Ste
fan Wielki, bohater żyjący w cieniu Decebala, stawał się wojownikiem
0 wolność Rumunii. Russo wyraźnie podkreślał paralelę działań Stefana
1 Decebala, wskazując jednocześnie na brak nowych bohaterów, zdolnych 
do kontynuacji misji:

Stefan jest jaśniejącą gwiazdą (jutrzenką); Decebal jest zacienionym słońcem; 
jednakże cień Decebala rozciąga się dalej niż światło Stefana. Po jedenastu 
wiekach, Stefan podniósł zakrwawioną szpadę, która wypadła z rąk Decebala. 
Któż zostanie wezwany, aby podnieść szablę niesioną z taką chwałą przez Ste
fana Wielkiego? I kiedy? (Russo, cyt. za Zub 1982: 244).

Jednocześnie niektórzy XIX-wieczni myśliciele podkreślali wyjątkowość 
Rumunów w dziejach Europy. Takie podejście miało swoje odbicie także 
w ocenie czynów Stefana, które urastały zawsze do działań nobilitujących 
Rumunów. U Michała Kogălniceanu porównywania takie były wyraźne -  
znaczenie walk Stefana Wielkiego z wrogimi narodami było większe niż
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wielkie bitwy świata starożytnego. Autor ten przekonywał, iż Suczawa -  
stolica Mołdawii, miała większe znaczenie niż Sparta, a bitwa Stefana Wiel
kiego pod Războieni była ważniejsza niż bitwa w obronie Termopil (Schi- 
manşchi 1982: 243; Iorga 1985: 242). Kontaminacje i porównania ze staro
żytnością odbijały się także w nazewnictwie -  jeden z romantyków rumuń
skich wXIX wieku, nawiązując do świata pogańskiej mitologii, określał 
Stefana mianem niewidzialne i niepojęte bóstwo (Zub 1982: 244). D. Boli- 
tineanu w romantycznej legendzie o powstaniu jednej z bukowińskich cer
kwi nadał matce Stefana Wielkiego postać wieszczki, która na wzór staro
żytnych bogiń ma zdolność przepowiadania przyszłości synowi, który zwy
cięży Turków, jeśli zawróci z haniebnej drogi ucieczki (1957: 13-14, Cîntece 
2000: 23-24). W kulturze rumuńskiej motyw ten wywodzi się z kronik 
Neculce, jednak został spopularyzowany przez twórczość romantyków, któ
rzy z kolei twierdzili, iż wywodzi się on z tradycji ludowej. W popularnych 
wersjach tego utworu charakterystyczne jest jednak tło, na którym rozgrywa 
się całe wydarzenie (zamek, szałas, skały, ruiny), będące jednym z najbar
dziej znanych motywów literatury romantyzmu europejskiego, co wyraź
nie świadczy, iż jest to stylizacja.

W niektórych XIX-wiecznych tekstach kultury rumuńskiej pojawiały 
się także wątki i motywy, funkcjonujące w mitycznych biografiach wład
ców w literaturze łacińskiej. Znane z kultur archaicznych magiczne wyobra
żenia wodza, od którego działań zależała pomyślność całego plemienia, 
w łacińskiej części Europy pod wpływem chrześcijaństwa uległy transfor
macji, wyrażającej się w przekonaniu, iż monarcha posiada osobisty cha
ryzmat, którego znakiem są moce cudotwórcze (Bloch 1998: passim; Uspien
ski, Żywow 1992: 26). W mitycznej kreacji Stefana Wielkiego w XIX wie
ku pojawiło się wiele motywów, które, powołując się na ludową tradycję, 
wykazują wiele podobieństw do znanych tekstów kultury, odnoszących się 
do sakralizacji władców w łacińskiej części Europy. W jednej z mołdaw
skich opowieści ludowych, przytoczonej przez Teodorescu-Kirileanu, Ste
fan Wielki, powracając ze zwycięskiej walki pod Războieni, przywrócił na 
moment do życia zmarłego człowieka przez tchnięcie w niego powietrza 
(1924: 85-86). Opowieść ta przypomina motyw cudownych uzdrowień, 
znany z mitycznych biografii władców krajów łacińskich (Bloch 1998:pas
sim). Jednym z najbardziej charakterystycznych motywów w XIX-wiecz- 
nej mitycznej biografii Stefana Wielkiego był sen hospodara w monastyrze 
Putna. Wśród Rumunów rozpowszechniła się legenda, znana także współ- 
cześnie34, o roku 1856, kiedy rozpoczęła się austriacka okupacja Mołdawii

34 Informację tę zawdzięczam rumuńskiemu historykowi z Bukowiny -  Mariusowi Pe- 
traru.
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i Bukowiny. Wtedy to rozeszła się na Bukowinie pogłoska o otwarciu się 
grobu Stefana Wielkiego w Putnej i o tym, że wyruszył on do walki w obro
nie granic. Tłumy Mołdawian z okolicznych wiosek z zapalonymi świeca
mi udały się nocą do monastyru, aby zobaczyć wstającego z grobu władcę 
bohatera35. Trudno jest dzisiaj stwierdzić, czy rzeczywiście iw jakiej licz
bie lud przybył do Putnej, ale można wskazać, iż to właśnie prawosławni 
mnisi z Mołdawii i rumuńscy romantycy, a zwłaszcza uznawany za najwięk
szego poetę i pisarza -  Mihai Eminescu, wzorując się na wątkach i moty
wach charakterystycznych dla literatury krajów łacińskiej części Europy, 
wprowadzili do mitycznej biografii Stefana Wielkiego -  „wielkiego geniu
sza rumuńskiego”36 -  motyw snu władcy, wstającego z grobu na wieść o wrogu 
oblegającym granice. Taki motyw pojawił się także w utworze Eminescu pt. 
Doina, w którym Stefan Wielki opuszcza grób i podejmuje walkę z obcymi 
w obronie granic Mołdawii, rozciągających się od Dniestru aż do Cisy (Emi
nescu 2001: 103-104). Motywy te popularne były na zachodzie Europy 
w biografiach władców, a zwłaszcza króla Artura, Rolanda, Karola Wiel
kiego, Henryka Ptasznika, Ottona Wielkiego czy Fryderyka Rudobrodego. 
Motyw bohatera śpiącego w j askini znany był także w mitologii greckiej oraz 
rzymskiej (m.in. Kronos, Kastor i Polluks). Łączył się także z tzw. czeka
niem na właściwy czas, według którego bohater, śpiący wjaskini lub świą
tyni, obudzi się i stanie na czele wojsk w chwili decydującej bitwy. Moty
wy te popularne były także w folklorze południowosłowiańskim, stając się 
pokrzepieniem dla etnosów, pozostających pod jarzmem tureckim. Z XVI 
i XVII wieku znane są opowieści o królu Marco, śpiącym na Górze Athos, 
który zbudzi się kiedyś, aby wyzwolić chrześcijan od dominacji pogan. 
Podobne opowieści funkcjonowały także na terenach Rosji (Razin, Puga- 
czow, Szewczenko) (Hajduk-Nijakowska 1980: 101-107). XIX-wieczne 
kreacje tekstów kultury rumuńskiej, dotyczące postaci Stefana Wielkiego, 
wzorowane na motywach znanych z literatury europejskiej, utrwaliły się 
z czasem w ludowej kulturze, stając się już współcześnie własną, autono
miczną tradycją, w której brak jest pamięci o jej pierwotnym źródle.

Niektóre teksty kultury rumuńskiej z XIX wieku, dotyczące Stefana 
Wielkiego, zawierają także elementy znane z ludowej tradycji, jednakże 
wyraźnie przetworzone w duchu idei romantyczno-narodowych. Wpro
wadzanie ludowej tradycji do utworów o mołdawskim hospodarze stało 
się później podstawą do powoływania się na archaiczność kultu władcy. 
Taka praktyka orientowania tekstów literackich na ludowe (także: funk

35 Badania własne, M, NN, lat 28, historyk, Rumun, prawosławny. Taką samą legendę 
przytacza we wstępie do pracy Binecredinciosul... (1992) redakcja wydawnictwa Archidie
cezji Suczawy i Radowiec (1992: 5).

36 Porównaj na ten temat publicystykę Eminescu (1985: 312sn).
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cjonujących jako anonimowe) spowodowała, iż niejednokrotnie trudno 
jest dzisiaj odróżnić „naturalne” teksty kultury funkcjonujące w XIX wieku 
w kulturze ludowej od powstałych w sposób „celowy” (świadomie budu
jących mit postaci). Z XIX wieku wywodzą się m.in. niektóre kolędy 
i doiny o Stefanie Wielkim, które, jak twierdzili romantycy rumuńscy, 
stały się inspiracją dla ich twórczości. Współczesne prace popularne, przy
taczające „stare ludowe opowieści” o Stefanie Wielkim, pomijają zazwy
czaj autorów tych tekstów (czy jest to celowa stylizacja na ludowe utwo
ry, które były anonimowe?), jednakże zazwyczaj autorami tych opowie
ści okazują się rumuńscy romantycy lub też działacze emigracyjni, którzy 
ludowe wątki i motywy wpisywali w nowe znaczenia polityczno-naro- 
dowe. Charakterystycznym przykładem takich zabiegów jest kolęda Emi
nescu, zatytułowana U bram Stefana wojewody (La poarta lui Ştefan cel 
Mare), w której w momencie tradycyjnego przełomu czasów i światów 
kolędnicy budzą Stefana, gdyż wróg stoi u bram Mołdawii. Struktura tego 
utworu wprowadza wiele motywów ludowych: Stefan Wielki nazywany 
jest gazdą oraz porównywany do Moş Crăciun -  postaci, występującej 
w ludowych kolędach. Łączenie różnych tradycji pod wpływem mitologii 
narodowej oraz przetwarzanie wątków ludowych i włączanie ich w obszar 
ideologii pojawiło się także w opowieści mieszkańca Soroki w Besarabii, 
zapisanej przez V Moisiu i opublikowanej w początkach XX wieku w cza
sopiśmie „Ion Creangă”, a następnie powtórzonej przez T. Pamfile (1919: 
64-73). Opowieść ta została pozbawiona archaizmów, skrócona i wydruko
wana z okazji kanonizacji Stefana Wielkiego w 1992 roku. W utworze tym 
Stefan Wielki, śpiący w jaskini nad Prutem, schodzi ze złotym kluczem z moł
dawskiego nieba, otwiera jak łaciński Piotr bramy cerkwi-raju i zasiada na 
złotym tronie, opłakując ziemie, które pozostały za Dniestrem:

Dawniej ludzie bardziej bali się Boga i wstydzili jedni drugich, dlatego też Bóg 
zdradzał im sekrety, których my już teraz nie widzimy. Powiadali, że nad Pru
tem, w miejscu leżącym blisko targu nad brzegiem Prutu, na równinie otoczo
nej polami i łąkami, znaj duj e się duża skała, tak wysoka, że przejmuj e cię dreszcz, 
kiedy na nią spojrzysz. Tam, powyżej, nad wszystkim jest Boży Dom, w któ
rym jest cerkiew ducha Świętego Stefana Wojewody i skarby z czasów jego 
życia. Może przybędzie on na ziemię, ale tylko tam, skąd jest mu łatwiej zoba
czyć wszystkich swoich Mołdawian. Diabeł nie chce widzieć świętego Stefana 
na ziemi, ponieważ mu przeszkadza. Stawał na głowie i chwytał się wielu spo
sobów, aby święty nie miał na ziemi miejsca, do którego mógłby przybyć. Ale 
nadaremnie! Cóż może Diabeł w obliczu mocy świętego, który jest wybrańcem 
Boga! Dlatego ludzie mają rację, gdy mówią: gdzie jest święty, tam musi wmie
szać się i licho. Raz do roku, podczas Wielkanocy, przybywa tu święty, ale nie 
sam. Ale kto jest tak miły Bogu, aby mógł go zobaczyć? Dawnymi czasy widy-
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wali go, inaczej nie wiedzielibyśmy o tym wszystkim. W wieczór Wielkanocy, 
kiedy to wszystkie złe duchy i nieczyste stworzenia (istnienia) ukrywają się 
w ciemnościach, przybywa anioł Boży od Świętego Stefana i z wiru Prutu, gdzie 
czuwa wielki sum, wydobywa złoty klucz do Bożego Domu i otwiera jego drzwi. 
Zajaśnieje jak w letni dzień w południe i nie słychać najdrobniejszego szmeru; 
wszystko milczy. Anioł czyni znak i wszystkie nieczyste duchy przestworzy 
i wód znikają na odludziu. W domu przyozdobionym niebiańskimi ikonami 
i niewypowiedzianym pięknem, zapłonęły świece, aż jasność bije cię po oczach 
i zadziwia ogromna rzesza zgromadzonych dobrych dusz mołdawskich, dobrych 
Rumunów, którzy przebywają w górze na Sądzie, ale tego wieczoru są na zie
mi. Bóg ich miłuje, ale oprócz nich są jeszcze i inni ludzie naszego języka i na
szej wiary. O północy niebo otwiera się. Stefan schodzi wolno, ajego ciało jest 
tak prawdziwe, jak ciało świętego, niewidzialne; ale takie, jak za życia -  w bia
łych szatach, przy pasie ma jatagan, a w dłoni buzdygan, na głowie koronę wysa
dzaną kamieniami jak czyste gwiazdy. Przybywa, aby zobaczyć, co czynią jego 
Mołdawianie i czy nadal wszyscy są Rumunami o dobrej duszy, z czego słyną, 
czy też się wymieszali z innymi wiarami. Zasiada w domu na złotym tronie i zwró
ciwszy wzrok w stronę wód Dniestru, czyni znak i ni stąd ni zowąd wzgórza się 
rozchodzą, wszystkie wyżyny giną i zrównują się z dolinami, ijak na dłoni wi
dać miejsce i naród. Wtedy ku niemu płyną żale z czystych mołdawskich serc 
i widać jak wielka jest gorycz i żal; biedni Mołdawianie wylewają swoją żółć 
przeciwko wszystkim wrogom, jak z fontanny spragnionej wody. I choć jest świę
tym, zaczyna płakać, a płacze łzami płomiennymi. Zrywa się jak dotknięty ogniem 
i zapomina, że już odszedł od nas, dalej płacze, stojąc na nogach, a wraz z nim 
płaczą żałośnie pozostałe dusze. Ale on -  Święty -  nie może sam nic naprawić, 
więc wszystkim przekazuje te słowa: zobaczcie jak wielki jest Bóg: słyszy, wi
dzi i wszystko zapisuje w księdze. Pada na kolana, on mały Władca z niebios 
Mołdawii, a dusze i aniołowie, które są wokół niego klękają wraz z nim, mo
dląc się (prosząc), aby go raz jeszcze jeden wypuścił. Ale Bóg Przenajświętszy 
się nie lituje. Modli się ze łzami, które uświęcają wody Prutu i czynią wodę 
lekką (łagodną), a płacz ten sprawia, że serca Rumunów, aniołów w niebie i wa
lecznych świętych, jego towarzyszy, umacniają się (Sfinţii bd: 71- 73).

Ludowe wątki i motywy są tu wyraźne -  motyw otwartego w czasie 
Wielkanocy nieba, będący w tradycji prawosławnej zamianą archaicznego 
znaku otwartej na wiosnę ziemi czy też postać Stefana, który wzorem Boga 
z mitów kosmogonicznych schodzi z nieba i odwiedza poddanych. Nasu
wa się jednak trudne do rozstrzygnięcia pytanie -  czy postać mołdawskie
go wojewody rzeczywiście istniała wcześniej w ludowym kulcie, czy też 
raczej została dopiero w XIX wieku wykreowana i wprowadzona do ru
muńskiej literatury w archaicznej oprawie, sugerującej, iż lud „od zawsze” 
wielbił hospodara?37 Etnografowie nie posiadają dowodów, iż kult Stefana

37 Zob. też Doina Eminescu, w której pojawiają się te same motywy oraz Eminescu La 
poarta lui Ştefan Voda (colinda); Eminescu (1988: 61-63).
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istniał w kulturze ludowej od czasów późnego średniowiecza. W Rumunii 
nie są znane eposy bohaterskie (które występują np. na Bałkanach), będące 
autentyczną ludową twórczością, przekazywaną drogą tradycji ustnej. Źró
dła Urechego, a nawet Neculce, nie pozwalają bezdyskusyjnie uznać, iż opie
rali się oni na tradycji ludowej38. Na niewiarygodność tych źródeł zwrócił 
także uwagę Vornicescu, pisząc, iż nie wiadomo skąd naprawdę wywodzą się 
informacje Neculce, przetworzone później przez Bolitineanu. Zdaniem tego 
badacza, nikt nie zna ich genezy, wiadomo jednak, iż Stefan Wielki pojawiał 
się na scenie historii w XIX wieku w momencie silnych tendencji zjednocze
niowych i nadziei na niezależność Rumunii (Vornicescu 1966: 571)39.

W początkach XX wieku stopniowo zaczęły zmieniać się także XIX- 
-wieczne znaki. Kontaminacja z wielkimi herosami przeszłości, powstała 
pod wpływem idei polityczno-narodowych, ulegać zaczęła coraz częściej 
tradycji chrześcijańskiej, a mołdawski hospodar stał się naśladowcą świę
tych Kościoła, żyjących wpoczątkach chrześcijaństwa. W mitycznej bio
grafii Stefana Wielkiego zaczęto nawiązywać do dziedzictwa kultury bi
zantyjskiej. Nowe idee polityczno-narodowe oraz treści religijne nie ist
niały jednak w izolacji; łączyły się niekiedy ze starymi, funkcjonując 
w swoistej harmonii. Świadomość partycypacji w potędze Rzymu spowodo
wała porównywanie Stefana Wielkiego z wielkimi „bohaterami pierwszych 
wieków chrześcijaństwa”, a zwłaszcza z tzw. rycerzami-wojownikami. Szcze
gólnego znaczenia nabrał związek z postacią św. Jerzego. Św. Jerzy wywo
dził się ze Wschodu (Kapadocja), żył w czasach rzymskich i walczył w obro
nie chrześcijaństwa z poganinem -  cesarzem Dioklecjanem, ajego kult cha
rakterystyczny był dla krajów kultury łacińskiej40. Jednym z przejawów

38 W 1958 roku ukazała się w Pradze praca Horalka i Horalkovej, w której opublikowa
na została pieśń o wojewodzie Stefanie w zapisie z XVI wieku. Możliwe, iż pieśń ta stano
wi najstarszy ślad ludowego kultu Stefana Wielkiego, jednak w XIX wieku w Rumunii na 
jej temat pojawiło się wiele niewyjaśnionych do czasów współczesnych informacji. Na ten 
temat zob. Pańkevyce (1946-1948); Horalek i Horalkova (1958).

39 Podobna sytuacja miała miejsce po 1992 roku, kiedy to Stefan Wielki został kanoni
zowany. Trudno powiedzieć, jak wyglądał ludowy kult Stefana w czasach komunizmu, ale 
współcześnie wielu mieszkańców bukowińskich wiosek opowiada, iż przez 1992 rokiem 
nie mówiono o Stefanie, a ludzie się do niego nie modlili, bo nie był świętym. Dziś modlą 
się, składają na jego grobie dary oraz wierzą, iż posiada on dar pomagania wiernym. Cha
rakterystyczne jest także, iż w opowieściach współczesnych pojawiło się wiele wątków, 
które wyraźnie wskazują na znajomość popularnych tekstów, rozpowszechnianych przez 
sklepiki przy cerkwiach i monastyrach oraz popularyzowanych przez duchownych.

40 B. Uspienski zwraca uwagę na fakt, iż odpowiednikiem charakterystycznego dla 
prowincji północnych Rusi kultu św. Mikołaja jest na południu, a szczególnie na Ukrainie 
-terytorium Księstwa Kijowskiego -  kult św. Jerzego. Mniej więcej przez tereny obecnej 
Ukrainy przebiega zatem granica, gdzie popularność św. Jerzego, charakterystyczna dla 
ziem południa, ustępuje miejsca kultowi św. Mikołaja (Uspienski 1985: 58-59).
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związku tych postaci jest funkcja -  zarówno św. Jerzy, jak i Stefan Wielki 
uważani są za patronów Księstwa Mołdawskiego (Nicolescu 1999: 15). 
Związek ten podkreślany jest także poprzez przeniesienie na Stefana Wiel
kiego określenia Zwiastun (Nosiciel) Zwycięstwa (Purtătorul de Buru- 
inţă), które pierwotnie w rumuńskiej tradycji sam mołdawski hospodar przy
pisywał św. Jerzemu.

Nie mamy dokładnych informacji na temat początków kultu św. Jerze
go na terenie Mołdawii. Najprawdopodobniej przenikał on równocześnie 
z dwóch terenów: bizantyjsko-słowiańskiego oraz zachodniego. Teksty ha- 
giograficzne i legendarne, dotyczące św. Jerzego, trafiały z Bizancjum na 
ziemie Słowian już w IX wieku (Bułgaria)41. W następnych wiekach roz
powszechnił się kult św. Jerzego oraz św. Dymitra jako świętych-wojowni- 
ków, opiekunów wojska i państwowości, który przenikał stopniowo na pół
noc, do Wołoszczyzny i Mołdawii, a następnie na Ruś. W 1408 roku po
wstał tzw. zakon Smoka, założony przez węgierskiego króla Zygmunta 
Luksemburczyka ijego żonę Barbarę Cilly. Zadaniem zakonu była walka 
w obronie Świętego Krzyża. Symbolem wrogów Krzyża stał się smok z ogo
nem zawiniętym wokół szyi, symbolizujący pokonanego wroga, oraz z krzy
żem na grzbiecie, oznaczającym zwycięstwo chrześcijan. Walka ta miała 
być prowadzona pod znakiem św. Jerzego (Czamańska 2003: 21-24). Z cza
sem elitarny zakon węgierski nabrał charakteru międzynarodowego, a wje- 
go poczet zaliczono wielu władców z terenów dzisiejszej Europy Środko
wo-Wschodniej i Południowej. Źródła historyczne wskazują, iż idea walki 
pod przewodnictwem św. Jerzego była dobrze znana Stefanowi Wielkie
mu, a kult tego świętego rozpowszechnił się (a może i powstał) w Mołda
wii. Niektórzy badacze zwracali uwagę, iż jego świadectwem są zabytki 
sztuki sakralnej pochodzące z donacji Stefana Wielkiego, znajdujące się 
w monastyrze Zographou na Górze Athos, w tym ikona i dwie chorągwie 
z wyobrażeniem św. Jerzego (Iorga 1913-1914: 468; Bodogae 1940). Naj
prawdopodobniej także określenie św. Jerzy -  Zwiastun Zwycięstwa użyte 
zostało po raz pierwszy przez Stefana Wielkiego w dokumencie z 1466 roku, 
wysłanym wraz z donacją do monastyru Zographou. W dokumencie tym 
hospodar pisze o Wielkim Męczenniku Nosicielu Zwycięstwa Świętym Je
rzym (Bogdan 1903a: 99). Tytulatura Nosiciel Zwycięstwa, przypisana św. 
Jerzemu, pojawiła się także w pisaniach malowanych cerkwi i monasty
rów mołdawskich, pochodzących z czasów Stefana Wielkiego; np. cerkiew 
w Voroneţ, wybudowana w 1487 roku, poświęcona została św. Jerzemu 
-  sławnemu i wielkiemu męczennikowi i Nosicielowi Zwycięstwa (Iorga

41 Na temat hagiograficznych i legendarnych tekstów dotyczących św. Jerzego na Sło- 
wiańszczyźnie zob. Minczew (2003: 138sn).
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1905: 5). Podobny przydomek pojawił się także w cerkwi w Hîrlau, ufundo
wanej przez Stefana Wielkiego w 1502 roku. O kulcie św. Jerzego oraz sil
nych związkach łączących obie postacie świadczyć może także chorągiew 
liturgiczna, datowana na ok. 1500 r. Podobizna tronującego św. Jerzego z mie
czem w dłoniach, opierającego stopy na trójgłowym smoku, leżącym u stóp 
tronu, nosi cechy charakterystyczne dla przedstawień tego świętego w sztu
ce Kościoła wschodniego późniejszych niż XIV wiek42. Jednocześnie napis 
wyhaftowany na brzegach chorągwi wskazuje na ochraniający i opiekuńczy 
charakter, przypisywany w tym czasie tej postaci w Mołdawii43.

Związki między św. Jerzym a Stefanem Wielkim pojawiły się także w kro
nice I. Neculce, który wjednej zlegend w Seamă de cuvînte wprowadził 
motyw fundacji i poświęcenia monastyru św. Jerzemu po zwycięskiej walce 
mołdawskiego hospodara z Turkami (1955: 107). Na przełomie XIX i XX 
wieku informacje o istniejących w monastyrze Zographou na Górze Athos 
ikonach i chorągwiach św. Jerzego, pochodzących z fundacji Stefana Wiel
kiego, pojawiły się w pracach biskupa Melchisedeca i T. Burada (1884), a na
stępnie N. Iorgi (1913-1914: 468) iT. Bodogae (1940: 215). Mołdawscy 
etnografowie zamieścili je także w pierwszych publikacjach, poświęconych 
kultowi Stefana Wielkiego. W legendach tych mołdawski hospodar, widząc 
przeważające wojska pogan -  Turków lub Tatarów, prosił Boga o pomoc 
i zwycięstwo. Podczas modlitwy ukazało mu się oblicze św. Jerzego, który 
obiecał mu pomoc w zamian za wysłanie ikony zjego podobizną monasty
rowi z Góry Athos (Burada 1884: 36-38; Teodorescu-Kirileanu 1924: 138
-139; Pamfile 1919: 58-60). Nietrudno dostrzec w tych legendach swoiste 
połączenie motywów z kroniki Urechego i Neculce. W latach międzywojen
nych w Rumunii wykonana została także kopia mołdawskiej chorągwi Ste
fana Wielkiego z wyobrażeniem św. Jerzego Nosiciela Zwycięstwa44.

N. Vornicescu umieszczanie podobizny św. Jerzego na chorągwiach 
wojsk mołdawskiego hospodara wiązał z faktem, iż święty ten uznawany 
był na tych terenach już wcześniej za symbol walki przeciwko uciskowi 
i ciemiężycielom (1966: 572). Podobnego zdania był A. Ciurea, który pod
kreślał, iż w czasach Stefana Wielkiego św. Jerzy Nosiciel Zwycięstwa był

42 Szczegóły ikonografii św. Jerzego na terenach słowiańskich charakterystyczne dla 
poszczególnych okresów omawia Minczew (2003: 148sn).

43 Tekst ztej chorągwi tłumaczony był na język rumuński m.in. wpracy Iorgi (1918: 
118-119).

44 Kopia tej chorągwi znajduje się obecnie w Wojskowym Muzeum Narodowym w Bu
kareszcie. Pracownicy muzeum nie umieli mi jednak podać dokładnie ani daty, ani oko
liczności wykonania kopii. Kopia ta jest bardzo często mylona w piśmiennictwie rumuń
skim z oryginałem chorągwi z czasów Stefana Wielkiego, znajdującym się w Narodowym 
Muzeum Historii Rumunii w Bukareszcie (ze względu na prace restauracyjne chorągiew 
nie jest obecnie dostępna badaczom).
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patronem Mołdawii (1982: 213). Obecnie kult tego świętego łączy zarów
no mit łacińskości, jak i bizantyjskości kultury rumuńskiej. Św. Jerzy, bo- 
hater-wojownik z czasów rzymskich, walczący z poganami, oraz rycerz 
Chrystusowy i obrońca chrześcijaństwa odpowiadał zarówno XIX-wiecz- 
nym tendencjom polityczno-narodowym, jak i rodzącym się z początkiem 
XX wieku ideom sukcesji po Bizancjum. Obrany za patrona i obrońcę pań
stwowości oraz dynastii, św. Jerzy zabijający smoka stał się w zbiorowych 
wyobrażeniach jednym z opiekunów Rumunii. W potocznych wyobraże
niach działania św. Jerzego miały także odpowiedniki w czynach Stefana 
Wielkiego, wojownika walczącego z poganami i wyznaczonego do obrony 
całego chrześcijaństwa i narodu rumuńskiego. Tak jak św. Jerzy niósł zwy
cięstwo chrześcijaństwu, tak też św. Stefan Wielki, poprzez zainicjowanie 
tzw. krucjaty antyottomańskiej i prowadzenie świętej wojny przeciw Tur
kom, był w potocznym odczuciu tym, który niesie zwycięstwo całemu chrze
ścijańskiemu światu.

Do związków między mołdawskim hospodarem a św. Jerzym nawiąza
ły także modlitwy liturgiczne, napisane w 1992 roku z okazji kanonizacji 
Stefana Wielkiego. W ikosie drugim Hymnu Akatystu ku czci Stefana Wiel
kiego i Świętego czytamy zarówno o św. Jerzym, który ochraniał bezustan
nie mołdawskiego hospodara, o ikonach tego świętego widniejących na 
chorągwiach walecznych wojsk mołdawskich, jak i o tym, iż Stefan Wielki 
uczynił go patronem metropolii mołdawskiej (Sfinţi 1992: 57-58). Jedno
cześnie, nawiązując do kroniki Urechego, pojawiają się tu informacje o in
nych nosicielach zwycięstw nad wrogami prawosławnej wiary -  św. Proko- 
piuszu i św. Dymitrze, którzy pełnią funkcję wstawienników za hospoda
rem u Boga (Sfinţi 1992: 58).

W niektórych okresach historii Rumunii (np. w czasach reżimu Ceauşescu) 
przywoływano także innych przeciwników narodu i wiary prawosławnej, 
jakimi byli już w czasach Stefana Wielkiego łacinnicy -  Polacy i Węgrzy. 
Zwycięstwa mołdawskiego hospodara odniesione nad obcymi wojskami 
łączone były często z opieką św. Jerzego. Taki sens przypisywano m.in. 
bitwie z węgierskim królem Maciejem Korwinem pod Baia (1467). Związ
ki między zwycięskimi bitwami Stefana Wielkiego a św. Jerzym widoczne 
są także w stałej ekspozycji Sekcji Historii Średniowiecznej Rumunii w Woj
skowym Muzeum Narodowym w Bukareszcie, gdzie we współczesnych 
aranżacjach wystawienniczych walk prowadzonych przez mołdawskiego 
hospodara, podczas bitwy Turkami pod Vaslui (1475), wyobrażony został 
Stefan Wielki na białym koniu, a powyżej jego wojsk powiewa chorągiew 
z ikoną św. Jerzego. Obok tego przedstawienia umieszczone zostały obra
zy ilustrujące bitwy z Węgrami pod Baia (1467) oraz z Polakami w Lasach 
Koźmińskich (Codrul Cosminului 1497). O łączeniu zwycięstw mołdaw
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skiego hospodara w wyobrażeniach rumuńskich z postacią św. Jerzego 
świadczy także umieszczona w centrum ekspozycji kopia XV-wiecznej 
chorągwi mołdawskiej, przedstawiająca tego świętego. Wiara w zwycię
stwa Stefana Wielkiego nad wrogami Mołdawii -  Turkami, Polakami i Wę
grami, odniesione przy pomocy św. Jerzego, wciąż funkcjonuje w kultu
rze i odnowiła się w religijnych tekstach wygłaszanych w 1992 roku pod
czas kanonizacji hospodara:

Widząc wielu wrogów występujących przeciwko tobie i wierze prawosławnej, 
pokładłeś całą nadzieję jedynie w Bogu, wzmocniony w swoich walkach przez 
wielkich i świętych męczenników -  Jerzego, Dymitra i Prokopiusza. Ze zna
kiem św. Krzyża i ikoną Wielkiego Świętego Męczennika Jerzego widniejącą 
na chorągwiach twojego wojska, zwyciężałeś wszystkich przeciwników ziemi 
i wiary naszego narodu (Sfinţi bd: 34).

4. O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA. STEFAN WIELKI 
A MIT BIZANTYJSKOŚCI KULTURY RUMUŃSKIEJ

W poszukiwaniach mitu początku nie da się pominąć związków Rumu
nii z kręgiem kultury bizantyjskiej, której jedną z cech charakterystycz
nych (jak twierdzi Iwan Dujczew) była tradycja sukcesji po dawnym Rzy
mie (1997: 119). Rozdział obu Kościołów -  łacińskiego i greckiego -  do
konany w 1054 roku, a następnie polityczny upadek Bizancjum, zakończony 
ostatecznie w 1453 roku, spowodowały, iż władcy państw kręgu bizantyj- 
sko-słowiańskiego zaczęli z czasem coraz silniej nawiązywać do idei 
zwierzchnictwa nad tym obszarem Europy i dążyć do zajęcia miejsca ce
sarstwa bizantyjskiego. Tendencjom tym częściowo położyły kres zwycię
stwa tureckie na Bałkanach, jednakże w XVI wieku idea ta uzyskała silny 
wyraz na Rusi (Moskwa -  Trzeci Rzym) (Łotman, Uspienski 1993: 158
-177; Uspienski, Żywow 1992)45.

45 Jednym z wyrazów tej tradycji była idea panowania nad światem, oparta na dwóch 
zasadach politycznych: figury cesarza imperatora, głowy rodziny panujących i narodów 
oraz figury Konstantynopola -  Nowego czy Drugiego Rzymu, spadkobiercy dawnego rzym
skiego cesarstwa. W I połowie XVI wieku Filoteusz, pskowski mnich, stworzył nową ideę, 
opartą na znanej w Bizancjum teorii sukcesji po Rzymie, zwaną współcześnie figurą Mo
skwa -  Trzeci Rzym. Charakterystyczna była myśl eschatologiczna, przebijająca w tej idei 
i wyrażająca się słynnymi już słowami mnicha Filoteusza: oba poprzednie Rzymy padły, 
trzeci stoi, a czwartego nie będzie (Duczajew 1997: 118ns).
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Związek Rumunii z Kościołem wschodnim, świadomość mitycznej par
tycypacji w potędze Rzymu oraz uwolnienie się od tureckiego zwierzch
nictwa stały się w XIX i XX wieku przyczyną poszukiwania korzeni w Dru
gim Rzymie -  Bizancjum. Wiązało się z tym kodowanie znaków kultury 
rumuńskiej w terminologii, charakterystycznej dla bizantyjskiej tradycji. 
Te kolejne historyczne przeobrażenia i poszukiwania mitu początku w po
tocznej kulturze rumuńskiej wyraziły się w wielu symbolicznych kodach, 
w których doszło zarówno do mityzacji własnej historii, jak i przestrzeni 
kulturowej. Jak twierdzi Andriei Pipidi, od połowy XIX wieku wybitni 
intelektualiści rumuńscy zaczęli głosić idee kontynuacji -  początkowo -  same
go tylko kulturowego dziedzictwa Bizancjum (2001: 17-18). Pod koniec 
XIX wieku pojawiła się nowa koncepcja, mówiąca już nie tylko o dzie
dzictwie kulturowym, ale politycznym i historycznym. Idea ta wyrażona 
została najpełniej od 1905 roku wpiśmiennictwie znanego historyka ru
muńskiego N. Iorgi46. W poglądach Iorgi dominowało przekonanie, iż upa
dek Bizancjum oraz związana z tym dominacja Ottomanów na Bałkanach 
doprowadziły do sytuacji, w której rumuńscy władcy mieli prawo przejąć 
dziedzictwo wschodniego imperium. Wyrazem tej koncepcji było m.in. 
zaproponowane przez Iorgę nazewnictwo, sięgające do tradycji bizantyj
skiej. Ziemie rumuńskie określone zostały symbolicznie jako Bizancjum 
po Bizancjum czy też Nowe Bizancjum, a Bukareszt (analogicznie jak Kon
stantynopol -  Drugi Rzym i Moskwa -  Trzeci Rzym) nazywany był Czwar
tym Rzymem (Iorga 1935; Bielawski 1998: 26)47. Punktem odniesienia i za
sadniczym wzorcem w poglądach tego historyka stały się czasy średnio
wiecza, pojmowane jako okres życia harmonijnego, wzór siły ijedności 
narodu ponad podziałami klasowymi społeczeństwa rumuńskiego (Boia 
2003: 78). Jednocześnie, jak zauważa Lucian Boia, znaczenie Rumunów 
jako „spadkobierców” wschodniego Rzymu i bizantyjskiej tradycji łączyło 
się u Iorgi ze specyficznie pojmowaną europejską misją, wyznaczoną na
rodowi rumuńskiemu (2003: 78). Odżyła tęsknota za czasami harmonii po
czątku chrześcijaństwa, mocnego i niepodzielonego, zdolnego przeciwsta
wić się poganom, napływającym na tereny Europy.

Ową tęsknotę Iorgi uznać jednak należy za kolejne, przeobrażone po
szukiwanie mitu początku. W kreacji przestrzeni kulturowej Rumunii oraz 
roli wyznaczonej dawnym władcom Iorga posłużył się ideą tzw. muru obron
nego (antemurale, twierdzy lub tarczy obronnej), sięgającą tradycji biblij
nej. Wraz z pojawieniem się w późnym średniowieczu Turków Osmańskich

46 Na ten temat zob. prace Iorgi (1913: 8; 1927: 29, 35-36, 39-40, 61-90; 1935; 1971).
47 O dylematach historyków dotyczących problematyki, w którym z miast rumuńskich 

miałby się znaleźć Czwarty Rzym zob. Pipidi (2001: 14ns).
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w Europie, idea ta rozpowszechniła się na terenach sąsiadujących z isla
mem; nabrała także przenośnego znaczenia i używana była na określenie 
przestrzeni, która pełniła funkcję przedmurza chrześcijańskiej Europy (Ta
zbir 1987: 5). Od XV wieku do tej nazwy zaczęły pretendować rozmaite 
miasta pograniczna wschodniego, a z czasem całe narody i zamieszkiwa
ne przez nie obszary. Podbój nowych ziem przez Turków przesuwał grani
ce przedmurza coraz dalej na północ i zachód, powodując, iż kolejne pań
stwa czyniły ją  częścią swojej mitologii narodowej (Tazbir 1987: passim). 
W Rumunii, której terytorium aż do XIX wieku wpisane było w przestrzeń 
kulturową Orientu, areligijną prawosławia (Boia 2003: 48), koncepcja 
przedmurza czy też bramy chrześcijaństwa zaczęła się krystalizować sto
sunkowo późno -  w końcu XIX i początkach XX wieku; jednak w mitolo
gii narodowej szybko zajęła ważne miejsce, stając się jednym ze składni
ków idei sukcesji po Bizancjum, a przez to po dawnym Rzymie. Z czasem 
także wywodząca się z XIX-wiecznej narodowej mitologii dążność do za
pewnienia Rumunii uprzywilejowanego miejsca w historii Europy splotła 
się z misją obrony chrześcijaństwa, a przez to cywilizacji europejskiej. Ta
kiej mityzacji własnej historii sprzyjał fakt, iż rzeczywiście wiele znaków 
tzw. starej kultury mołdawskiej czy wołoskiej czerpało inspirację z kręgu 
kultury bizantyjskiej. Jest prawdopodobne, iż niektórzy władcy mołdaw
scy i wołoscy w czasach późnego średniowiecza świadomie nawiązywali 
do dziedzictwa po cesarstwie bizantyjskim i kulturowo orientowali się na tę 
przestrzeń, nie można jednak wykluczyć, iż były to przede wszystkim natu
ralne konsekwencje bizantyjskich wpływów kulturowych i religijnych, któ
rym podlegały powstałe w XIV wieku księstwa wołoskie i mołdawskie48. Te 
naturalne wpływy polityczne i kulturowe aż do publikacji N. Iorgi w począt
kach XX wieku nie były jednak tak dogłębnie analizowane i akcentowane.

Orientacja na Bizancjum sprawiła, iż jedną z form mityzacji własnej 
przeszłości stało się także stworzenie nowych wątków i motywów w bio
grafiach panteonu bohaterów narodowych, które wyrażały idee przełomu 
wieków XIX i XX. Wykorzystując znaki kultury „starorumuńskiej” (tytu- 
laturę, strój i atrybuty władzy, sztukę średniowiecza) i przenosząc na nie 
znaczenia polityczno-narodowe, historycy rumuńscy sięgali w latach mię
dzywojennych do średniowiecznej historii tego regionu, aby udowodnić 
nie tylko istnienie skonsolidowanego narodu, ale i ukazać jego prawo do 
dziedzictwa po Bizancjum, a przez to po Rzymie.

48 Warto tu zwrócić uwagę na średniowieczną architekturę i sztukę wołoską i mołdaw
ską, która bardzo silnie nawiązywała do sztuki bizantyjskiej. Znakomitym źródłem do ana
lizy tych związków jest ikonografia ścienna cerkwi z tych terenów.
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4.1. NAMIESTNIK BOŻY NA ZIEMI. KODY JĘZYKOWE 
-  TYTULATURA I ATRYBUTY

W kreowaniu Rumunii na następcę Bizancjum, a władcy rumuńskiego 
na bizantyjskiego basileusa, wybór padł na ... Stefana Wielkiego. Historia 
Mołdawii dostarczała wielu argumentów na udowodnienie politycznych 
racji, głoszących konieczność przejęcia przez Rumunów dziedzictwa Bi
zancjum. Po upadku cesarstwa i opanowaniu Bałkanów przez Turków, 
mołdawski wojewoda Stefan Wielki odniósł w 1476 roku błyskotliwe zwy
cięstwo nad Sulejmanem Wspaniałym. W Rumunii w początkach XX wie
ku -  podobnie jak na Rusi w wieku XVI, kiedy zaczęła się krystalizować 
idea Moskwy -  Trzeciego Rzymu (Uspienski, Żywow 1992: 19) -  wydarze
nia te połączono. W myśleniu narodowym wyrażało się to przekonaniem, 
iż podczas gdy na terenach bizantyjsko-bałkańskich islam tryumfował nad 
prawosławiem, to w Mołdawii nastąpiło odwrócenie złego czasu -  władca 
prawosławny odniósł sukces nad islamem. Takie interpretacje wydarzeń 
historycznych oraz stosunkowo niedawne, sięgające połowy XIX wieku, 
uwolnienie się spod zwierzchności tureckiej, otworzyły nowe perspekty
wy dla mitologii narodowej.

Mit Stefana Wielkiego, budowany przez intelektualistów rumuńskich od 
XIX wieku, w latach międzywojennych uzyskał nowy wyraz. W mitycz
nych dziejach hospodara zaczęto odtąd coraz silniej podkreślać ideę władcy 
-  namiestnika Chrystusowego na ziemi, następcy bizantyjskich basileusów. 
O idei sukcesji po bizantyjskich cesarzach świadczyła w myśleniu narodo
wym już sama tytulatura używana przez Stefana Wielkiego, zjednej strony 
podkreślająca szczególne, bo dane od Boga, namiestnictwo na ziemi; z dru
giej -  wyjątkową pobożność i poddanie się hospodara woli Boga. Wyrazem 
tej idei stały się dla Rumunów m.in. rytualne zwroty, zachowane w doku
mentach mołdawskich, oraz pisania cerkwi mołdawskich, których używał 
sam hospodar: wojewoda Stefan, z laski Bożej (z woli Bożej) władca Ziemi 
Mołdawskiej oraz wojewoda Stefan, z laski Bożej (z woli Bożej) władca Zie
mi Mołdawskiej, niewolnik Pański (Bogdan 1903: passim).

U podstaw takiej tytulatury leżała bizantyjska tradycja charyzmatu wła
dzy, która, jak wierzono, dana była od Boga. Chrześcijańskim wzorem ta
kiej idei stały się biblijne słowa ze starotestamentowej Księgi Przysłów, 
ukazujące mądrość, a zarazem porządek dany ludziom przez Boga:

Dzięki mnie królowie panują,
Słusznie wyrokują urzędnicy.
Dzięki mnie rządzą władcy 
I wielmoże -  rządcy prawowierni (Prz 8, 15-16).
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Jak twierdzi A. Pipidi, znaczenie polityczne i religijne formuł, używa
nych przez Stefana Wielkiego, podobnie jak przejęte z tytulatury carów 
bułgarskich Io -  Iw, stało się dla niektórych Rumunów znakiem boskiego 
namiestnictwa mołdawskiego hospodara na ziemi (2001: 27). Rytualne for
muły, przeniesione za sprawą wpływów kulturowych z tradycji bizantyj- 
sko-słowiańskiej (Macurek 1930: 182-18184), uznawane były w Rumunii 
za znak charyzmatu i legitymizacji władzy hospodara. Taka mitologizacja 
władzy Stefana oraz misja, która wpotocznym odczuciu została mu po
wierzona, powodowały sakralizację postaci ijej działań. Dzięki boskiemu 
pochodzeniu władzy Stefan Wielki nie tylko posiadł tron (nie z woli boja
rów!) i zwyciężał wrogów, ale także fundował cerkwie imonastyry oraz 
rozdawał bogate donacje w całym świecie prawosławnym49.

O nawiązywaniu w mitologii polityczno-narodowej do dziedzictwa bi
zantyjskiego świadczą także próby przenoszenia na tytulaturę Stefana Wiel
kiego słowa basileus oraz car, będących greckim i słowiańskim odpowied
nikiem rumuńskiego terminu împărat. Semiotycy z kręgu Tartu-Moskwa 
podkreślali, iż słowo car odpowiadało bizantyjskiemu terminowi basileus, 
używanemu w kulturze rosyj skiej na określenie funkcji najwyższego władcy, 
a metaforycznie także Boga. W Rosji tytuł ten szybko nabrał charakteru 
mistycznego i uznawany był za jedno z imion własnych władcy (Uspien
ski, Żywow 1992: 20). Tradycja łączenia Stefana Wielkiego ze słowem car 
sięga w Rumunii średniowiecznych kronik słowiańsko-mołdawskich. Le
topiseţul Anonim al Moldovei wspomina, iż po powrocie ze zwycięskiej 
bitwy pod Vaslui w 1475 roku, w której Stefan pokonał Turków, duchowni 
mołdawscy złożyli hospodarowi hołd jakby był cesarzem, witając go okrzy
kiem: Niech żyje car! (Letopiseţul 1959: 9). A. Pipidi twiedzi, iż tytuł car 
pojawił się także wpochodzącym z 1473 roku Ewangeliarzu z Humor 
(Evangheliarul de la Humor), najprawdopodobniej użyty w związku z za
wartym w 1472 roku małżeństwem hospodara z Marią z Mangop (2001: 
207-208). Tradycja tego nazewnictwa nie znalazła jednak szerszego od
dźwięku w kulturze potocznej. Tytuł car lub basileus stosowali natomiast 
niektórzy badacze rumuńscy, wskazując na przejęcie przez niego bizantyj
skiego dziedzictwa polityczno-religijnego. W latach międzywojennych Paul 
Henry użył także w odniesieniu do Stefana Wielkiego i innych hospoda
rów czasów późnego średniowiecza terminu greckiego basileus, wskazu
jąc na ideę boskiego namiestnictwa władzy oraz dziedzictwa Rumunii po 
cesarstwie bizantyjskim:

49 Interesujących przykładów takiego myślenia dostarczają prace m.in. Ciurea (1982: 
212-2120), Giurescu (1976: 154ns), Solcanu (2002: 248).
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Półksiężyc góruje nad kopułą Hagia Sophia, Europa Środkowa jest bezpo
średnio zagrożona. Istnieje jednak pewien ubogi kraj pasterzy i chłopów, któ
ry nigdy nie należał do Imperium Greckiego, ale jemu zawdzięcza swą cywi
lizację i religię: ta daleka, można powiedzieć pośmiertna, córa Cesarstwa 
Wschodniego, zanim i ona upadnie, stanie się wspaniałym wcieleniem jego 
ducha i roli dziejowej. Stefan, który właśnie poślubił pochodzącą z Bizan
cjum Marię z Mangop, może słusznie rościć sobie prawo do podniesienia 
miecza Bizancjum. Będzie mógł naśladować ceremoniał Konstantynopola, 
pozwoli malować w cerkwiach swoje portrety w purpurowych trzewikach i ty
tułować się basileis, czyli ten, który „kocha Chrystusa”. Nie jest to próżne 
naśladownictwo, ale potwierdzenie, bezwiedne być może, ale prawdziwe, że 
Rumunia jeszcze nie umarła, że pewien mały naród, który dziełem przypadku 
nosi tę samą nazwę, uzbroił się, aby kontynuować odwieczną walkę (Henry 
1930: 51; tł. Zofia Wyżlińska).

Henry nawiązywał do utrwalonych kulturowo znaków, budując nową 
semiotykę, odnoszącą się do hospodara Stefana Wielkiego ijego dziejowej 
misji, u podstaw której leżały wielkie mity kultury rumuńskiej. Motyw pur
purowych trzewików w tradycji bizantyjskiej był jednym z elementów in
sygniów cesarskich oraz -  tym samym -  elementem ceremonialnego stro
ju. Gutkowska-Rychlewska twierdzi, że w sztuce, a także w wyobrażeniach 
zbiorowych, purpurowe trzewiki pojmowane były jako atrybut basileusa 
(1968: 99-124). Charakterystyczne wyjaśnienie przez Henry’ego terminu 
basileus -  ten, który kocha Chrystusa nawiązuje do szczególnej wiary i po
bożności władcy. W rzeczywistości termin basileus był greckim odpowied
nikiem łacińskiego caesar (lub imperator), używanym w odniesieniu do 
najwyższego władcy, a w pewnych kontekstach kulturowych mógł ozna
czać samego Boga50. L. Schimanşchi, wskazując na idee jedności chrześci
jaństwa, kierujące polityką Stefana Wielkiego, twierdził, iż tytuł car był 
wyrazem prawnego nawiązania do dziedzictwa bizantyjskiego i „idei im
perialnej” ziem rumuńskich, które narodziły się w obliczu zagrożenia ze 
strony pogańskich Turków (1982: 231).

Ważnym odwołaniem się do dziedzictwa Bizancjum oraz kreowaniem 
Stefana Wielkiego na basileusa orędownika jedności świata chrześcijań
skiego było także od początku XX wieku coraz silniejsze podkreślanie re
ligijnego charakteru toczonych przez niego walk. Upadkowi stolicy bizan
tyjskiej w 1453 roku oraz opanowaniu przez Turków Bałkanów przeciw
stawiano zwycięstwo mołdawskiego hospodara pod Vaslui w 1475 roku. 
Wydarzenie to stało się w mitologii narodowej jednym z najsilniejszych 
dowodów Stefanowej misji, danej od Boga. W powszechnym przekonaniu

50 Największy słownik języka rumuńskiego DLR notuje obydwa znaczenia słowa (DLR 
1914: 494). Na ten temat zob. także Uspienski, Żywow (1992: 20).
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Bóg nie tylko pozwolił odnosić hospodarowi zwycięstwa nad wrogami, ale 
powierzył mu obronę całego chrześcijaństwa przed poganami. Szczególnie 
ważnym źródłem rozpowszechnienia i podtrzymania tego mitu stały się 
znaczenia, związane ze słynnym listem hospodara do władców stolic euro
pejskich, jaki miał on wystawić najprawdopodobniej 25 stycznia 1475 roku 
w Suczawie, tuż po zwycięskiej bitwie z Turkami pod Vaslui. Jak twierdzi 
I. Bogdan, list ten odnaleziony został w latach osiemdziesiątych XIX wie
ku w kilku bibliotekach (m.in. Ambrosiana w Milano, San Marco w Wene
cji), a potem drukowany był w Rumunii (1876) ina  Węgrzech (1877) (Bog
dan 1903: 319-322):

Niech będą pozdrowione Korona Węgierska i wszystkie ziemie do których do
trze to pismo. My, Stefan wojewoda, z łaski Bożej władca Ziemi Mołdawskiej, 
składamy hołd przyjaźni tym wszystkim, do których piszemy, życząc wam 
wszystkiego najlepszego, i zwracając się do Waszych Wysokości (Jegomościów), 
że niewierzący imperator Turków, który był przez lata całe, jak ijest obecnie 
zgubą (wrogiem) całego chrześcijaństwa, w każdym dniu myśli jak mógł
by rozdzielić i unicestwić chrześcijaństwo. Dlatego chcemy zawiadomić Was, 
iż w czasie minionego święta Chrztu Pańskiego, wyżej wymieniony Turek wy
słał do naszej ziemi i przeciwko nam ogromne wojska w liczbie 120 000 ludzi, 
którym dowodził bejlerbej Sulejman-basza [...].

Słysząc i widząc to, wziąłem miecz w dłoń i z pomocą Pana Boga naszego 
wszechmogącego, wyszedłem naprzeciw wrogom chrześcijaństwa i zwycię
żyłem, zmiażdżywszy ich wszystkich pod ostrzem miecza; za to wszystko nie
chaj błogosławiony będzie Pan. Dowiedziawszy się o tym, przywódca pogań
skich Turków wbił sobie do głowy zemstę i wystąpił przeciwko nam na czele 
swej armii, aby podbić naszą ziemię, która jest bramą chrześcijaństwa, ochra
nianą dotąd przez Boga. Ale jeśli ta brama chrześcijaństwa -  nasza ziemia 
-  zostanie zniszczona, niech Bóg nas strzeże przed czymś takim; wówczas całe 
chrześcijaństwo narażone będzie na wielkie niebezpieczeństwo. Dlatego też 
ośmielamy się prosić o wysłanie przez was dowódców celem wsparcia naszych 
wysiłków w walce z wrogami chrześcijaństwa, póki jest jeszcze na to czas, po
nieważ Turek ma obecnie wielu przeciwników i ze wszystkich stron ma do czy
nienia z ludźmi, którzy stawiają mu czoło z mieczem w rękach. Co do nas, zo
bowiązujemy się pod chrześcijańską przysięgą do stawienia oporu i walki do 
ostatniej kropli krwi w imię chrześcijaństwa. Tak powinniście postąpić i wy, na 
morzu i lądzie, w tej chwili, w której my, przy pomocy Boga Wszechmogące
go, pozbawiliśmy wroga prawicy. Bądźcie gotowi, nie zwlekajcie! (Bogdan 
1903: 319-321)51.

51 Wobec braku dostępu do źródła podaję tłumaczenie wersji opublikowanej przez Bog
dana wjęzyku rumuńskim (1903: 319-321). Bogdan nie wyjaśnia wjakim języku napisa
ny był list Stefana Wielkiego. Nie udało mi się także ustalić, czy w historiografii rumuń
skiej pojawiły się jakieś dyskusje na temat autentyczności tego dokumentu.
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Szczególną nośność mitotwórczą, wiążącą się z bitwą pod Vaslui i eu
ropejską misją obrony chrześcijaństwa, miał także zwrot atleta Chrystusa 
czy też rycerz Chrystusa (Eliade 1997: 58). Określeniem tym obdarzył 
mołdawskiego hospodara papież Sykstus IV w dowód uznania dokonań 
w bitwie pod Vaslui52. W kulturze potocznej podniesienie do godności Atlety 
Chrystusowego, przypisywanej wcześniej cesarzowi Konstantynowi Wiel
kiemu czy św. Jerzemu, jest do dzisiaj jednym z elementów silnej sakrali
zacji mołdawskiego hospodara ijego dziejowej misji w historii Europy. Taka 
sakralizacja rozwijała się w Rumunii stopniowo i mimo iż odnajdujemy ją  
już w tekstach kultury z okresu międzywojennego, to najprawdopodobniej 
nie znalazła większego odbicia w świadomości potocznej. L. Boia w swej 
pracy o wielkich mitach historii rumuńskiej stwierdził, iż w tym czasie ze 
względu na silne nurty nacjonalistyczne prawosławia rumuńskiego na taki 
mit Stefana „było jeszcze za wcześnie” (Boia 2003: 86)53. Nie ulega jednak 
wątpliwości, iż idea boskiego namiestnictwa Stefana Wielkiego i misji obro
ny chrześcijaństwa znalazła się w okresie międzywojennym w pisarstwie 
niektórych badaczy rumuńskich. W 1924 roku S. Teodorescu-Kirileanu, 
powołując się na słowa papieża, twierdził, iż Stefan był uznawany za mur 
(wał), chroniący cywilizację europejskiego chrześcijaństwa przez barba
rzyństwem tureckim (1924: 7). Na antyottomańskie znaczenia walk Stefa
na Wielkiego oraz idee namiestnictwa na ziemi zwrócił uwagę w 1930 roku 
francuski bizantynista Andre Grabar, który jako pierwszy wskazywał na 
występowanie ich symboli wsztuce mołdawskiej (Grabar 1930: 19-22). 
W tym samym roku powstała także praca żyjącego na emigracji Rumuna 
Paula Henry’ego54, dotycząca cerkwi i monastyrów Stefana Wielkiego, 
w której idea boskiego namiestnictwa mołdawskiego hospodara oraz dzie
dzictwa Rumunii po cesarstwie Bizantyjskim wyrażona została wwielu 
miejscach (1930: passim). W 1940 roku magii Mołdawii jako bramy całe
go chrześcijaństwa uległ także M. Eliade, który zamieścił list Stefana do
tyczący bitwy pod Vaslui pod znamiennym tytułem: Duch wypraw krzyżo

52 Na temat antyottomańskich walk Stefana Wielkiego (i innych) zob. Czamańska (1996: 
124-193).

53 Na ten temat zob. m.in. Giurescu (1976: 163ns); Ciurea (1982: 218-219); Sinaxar 
(1992).

54 Niewątpliwie obaj badacze znali się, występowali na tych samych konferencjach 
i publikowali w tych samych wydawnictwach. Zastanawiające jest jednak, kto był twórcą 
tej koncepcji: Grabar czy też Henry, który w tym czasie opublikował pracę o cerkwiach 
i monastyrach mołdawskich fundacji Stefana Wielkiego, w której idea nawiązania do dzie
dzictwa Bizancjum oraz namiestnictwa mołdawskiego hospodara na ziemi wyrażona zo
stała bardzo jasno. Ta monumentalna praca, musiała jednak powstawać dużo wcześniej 
ijest prawdopodobne, że Grabar ją  znał i pod jej wpływem zwrócił uwagę na ideę antyotto- 
mańskich walk Stefana Wielkiego.
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wych: Jan Korwin i Stefan Wielki. Eliade twierdził, iż po śmierci Jana Kor
wina, zwyciężającego Turków w 1443 i 1456 roku, misja obrony chrześci
jaństwa powierzona została mołdawskiemu wojewodzie:

Tymczasem misja obrony chrześcijaństwa została złożona na ręce księcia Moł
dawii, Stefana zwanego „Wielkim”. Okazał się on największym władcą rumuń
skim, jakiego znała historia. Stefan był wodzem, który poprowadził 40 wojen 
podczas swojego długiego panowania (1457-1504), a zarazem dobrym, prze
widującym politykiem wielkiej mądrości, który najlepiej ze współczesnych mu 
pojmował znaczenie historycznej misji swego narodu. Był jeszcze młody, kiedy 
objął tron swego ojca, pozostający do tej pory w obcych rękach, ale już wów
czas czuł, że powierzono mu misję trudną do wypełnienia, a zarazem pełną 
chwały: misję przejęcia dziedzictwa bizantyjskiego. [...]
Już od dłuższego czasu wojewodowie rumuńscy sprawowali funkcję obroń
ców wschodniego chrześcijaństwa, a mianowicie opiekowali się monastyra
mi i cerkwiami, znajdującymi się na Półwyspie Bałkańskim, w szczególności 
greckimi (wspaniałe monastyry na Górze Athos); wspierali duchowieństwo 
w krajach okupowanych przez Turków; zapewniali schronienie chrześcijanom 
uciekinierom itd. Kultura bizantyjska wygasła w pierwotnych centrach, nato
miast odżywała jeszcze wspanialej w krajach podbitych. Należy przypomnieć, 
że nie była to kultura wyłącznie grecka, ale także łacińska. Stefan pragnął 
doprowadzić do odrodzenia w swym kraju chwały Bizancjum, unicestwio
nej przez turecką nawałnicę. Marzył o zorganizowaniu nowej krucjaty i od
zyskaniu Konstantynopola z rąk tureckich. Nie był on jednak tylko marzycie
lem. Uświadamiając sobie trudności związane z taką misją, postanowił swój 
plan przeprowadzić etapami. [...]
Trudno jest odnaleźć pośród dokumentów tej epoki bardziej jasne świadectwo 
historycznej misji i ducha wypraw krzyżowych, jak ten list skierowany przez 
rumuńskiego księcia do władców Europy. Fakt, że Stefan był całkowicie świa
domy walki dla wspólnoty chrześcijańskiej, nigdy nie był wystarczająco pod
kreślany. Nigdy wystarczająco wyraziście nie podkreślono faktu, że Stefan był 
w pełni świadomy walki na rzecz całej wspólnoty chrześcijańskiej; uważał kraj 
rumuński za bramę między dwoma światami: światem barbarzyńców a cy
wilizacją świata chrześcijańskiego (Eliade 1997: 55-58; tł. Anna Kaźmier-
czak)55.

55 Ojciec Maciej Bielawski zwrócił uwagę na odczytywanie tej pracy Eliadego w kon
tekście czasu, w którym powstała -  lat II wojny światowej (1943), kiedy to pisarz przeby
wał na emigracji w Portugalii (1997: 9-12). Nie ulega jednak wątpliwości, iż Eliade -  świa
domie lub nieświadomie -  uległ największym mitom rumuńskiej historiografii. Należy zwrócić 
także uwagę na sposób, w jaki oddziaływało (i nadal oddziaływuje) to dzieło na kulturę 
potoczną w Rumunii. Stanowi ono dla wielu Rumunów potwierdzenie własnych korzeni; 
nie dostrzegają oni jej ideologizujących tendencji. Znakomitym przykładem ulegania sile 
narodowego myślenia jest Wprowadzenie do polskiego wydania tej pracy, pióra byłego 
ambasadora Rumunii w Polsce -  J. Grigorescu (Eliade 1997: 7).
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Charakterystyczne jest jednak, iż dla Eliadego misja obrony chrześci
jaństwa wiąże się nie tylko z walką zbrojną Stefana Wielkiego, lecz także 
z mecenatem kulturowym, sprawowanym przez niego na wzór i w zastęp
stwie Bizancjum. Nietrudno zauważyć, iż Eliade ulegał drugiemu wielkie
mu mitowi kultury rumuńskiej, twierdząc, iż celem działań mołdawskiego 
hospodara była odrodzenie wjego kraju chwały Bizancjum. Rumunia -  Nowy 
Rzym miała do spełnienia misję nie tylko religijną, ale i polityczną.

W końcu XX wieku mit ten uzyska nowy wyraz i na skutek tendencji 
zjednoczeniowych w historii europejskiej oraz coraz silniejszych nurtów 
ekumenicznych Kościołów prawosławnego i łacińskiego, Stefan Wielki 
kreowany będzie na prekursora ekumenizmu chrześcijańskiego. Już w la
tach osiemdziesiątych w Rumunii idea ta wyrażona została w artykule Al. 
Ciurea, dostrzegającego w postaci mołdawskiego hospodara uosobienie orę
downika jedności ekumenicznej, o którą walczyła Prawosławna Cerkiew 
Rumuńska od momentu założenia w 1925 roku. Średniowieczne walki Ste
fana Wielkiego ukazane zostały jako święta wojna w obronie chrześcijań
stwa, podjęta po upadku Bizancjum (Ciurea 1982: 220). Podobne treści 
pojawiły się podczas uroczystości z okazji kanonizacji hospodara w 1992 
roku w Sinaxar Cerkwi rumuńskiej:

Stefan Wielki walczył w obronie całego chrześcijaństwa, wzywając w obiego
wym liście rządzących chrześcijan Europy do świętej walki; nie zważając już 
na ich wyznanie chrześcijańskie -  katolicyzm, ponieważ niebezpieczeństwo 
było wspólne: powrót Europy do pogaństwa (Sinaxar 1992: 40).

4.2. MOTYWY BIZANTYJSKIE W BIOGRAFII 
STEFANA WIELKIEGO. BOHATER -  POPRZEDNIK: 

KONSTANTYN WIELKI I ŚWIĘTY KRZYŻ

W rumuńskiej mitologii narodowo-religijnej kolejnym znakiem boskie
go namiestnictwa Stefana Wielkiego na ziemi była kontaminacja z bizan
tyjskim cesarzem Konstantynem Wielkim. Kreowanie wybranych elemen
tów z życia i działań mołdawskiego hospodara na podobieństwo biografii 
Konstantyna Wielkiego rozpoczęło się w Mołdawii już za życia Stefana, 
szczególnie jednak mityczne związki obu postaci wykorzystane zostały 
w Rumunii w latach międzywojennych pod wpływem piśmiennictwa 
A. Grabara (1930). W chrześcijaństwie wschodnim postać św. Konstanty
na Wielkiego stała się wzorem władcy bizantyjskiego i obrosła z czasem 
wieloma legendami. Przenikanie kultu tego władcy na tereny bałkańskie 
i rumuńskie odbywało się dwiema drogami -  poprzez cerkiew, która umiesz
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czała powstały w początkach chrześcijaństwa żywot św. Konstantyna w mi
nejach, żywotach świętych czy antologiach religijnych, oraz poprzez pi
sma świeckie (Ştefănescu 1931: 251ns). Najprawdopodobniej już w w  1474 
roku skopiowany został po raz pierwszy na terenach Mołdawii Panegiryk 
Sw. Konstantyna z początków IV wieku, znany w dwóch wersjach -  Lak- 
tancjusza i Euzebiusza z Cezarei. Niektóre wątki i motywy tego utworu po
jawiły się w najstarszych kronikach słowiańsko-mołdawskich w odniesie
niu do Stefana Wielkiego i podkreślały paralelę walk obu władców pod 
znakiem Krzyża. W kronice Letopiseţul de la Putna pojawił się motyw 
powitania przez naród Stefana Wielkiego po jego zwycięstwach w Kilia 
(1465) i w Bukareszcie (1473), wzorowany na opisach powrotu Konstan
tyna Wielkiego z walk z poganami w Panegiryku (Letopiseţul de la Putna 
1959: 56). Także później, wkronice G. Urechego, poza określeniem jak  
przed imperatorem i zwycięzcą pogan (ca înaintea unui împaratu şi biru- 
itoriu de limbi păgâne), zaczerpniętym z dzieła Letopiseţ Anonim al Mol
dovei (na wzór Panegiryku)56, pojawił się także motyw żałoby i opłakiwa
nia Stefana Wielkiego przez naród, przetworzony na wzór opisów śmierci 
Konstantyna Wielkiego (Mazilu 1999: 83). Aż do końca XIX wieku, kiedy 
pod wpływem zainteresowań „Nowym Rzymem” w Rumunii zaczęto ko
piować inne legendy, dotyczące Konstantyna Wielkiego i początków Kon
stantynopola, nawiązywanie w mitycznych dziejach Stefana Wielkiego do 
bizantyjskiego imperatora nie znalazło szerszego oddźwięku w kulturze 
rumuńskiej. Związek tych postaci odzwierciedlił się jednak nieznacznie 
w tradycji ludowej i folklorze. W końcu XIX wieku E. Niculiţă-Voronca 
zanotowała podczas badań terenowych na Bukowinie opowieści o cesarzu 
Konstantynie Wielkim, które włączyła do wierzeń i obrzędów okresu prze
silenia zimowego i letniego. W jednej z nich pojawiło się następstwo cza
sowe rządów dwóch cesarzy na tych terenach (sic!) -  Stefana Wielkiego 
i Konstantyna Wielkiego:

Cesarz Konstantyn był cesarzem na tym miejscu przed cesarzem Stefanem. Za
wsze kiedy prowadził bitwę, zwyciężał wroga57 (Niculiţă-Voronca 1998b: 107).

Przykład ten znakomicie ilustruje ową charakterystyczną dla świa
domości ludowej właściwość myślenia mitycznego, o której tak często 
pisał Eliade -  postać bohatera (narodowego czy religijnego) włączona 
zostaje do grona wielkich archetypicznych bohaterów-poprzedników, 
zgodnie z utrwalonym w tej świadomości mechanizmem odnoszenia do

56 Na ten temat zob. Pipidi (2001: 103); Panaitescu (1959: 9); Ureche (1967: 93).
57 Na temat ludowych wierzeń, związanych z dniem św. św. Konstantyna i Heleny 

(21 maja) na terenie Mołdawii i Bukowiny zob. m.in. Olteanu (2001: 244).
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czasów początku, a z pogwałceniem wszelkich zasad chronologii. Zwrot 
zanotowany przez Niculiţă-Voronca został najprawdopodobniej zaczerp
nięty ze znanej wówczas na tych terenach legendy o Konstantynie Wiel
kim, rozpowszechnianej przez Cerkiew, i połączył się w zbiorowych 
wyobrażeniach z popularnymi motywami legend o Stefanie Wielkim oraz 
wierzeniami ludowymi, w których dzień św. św. Konstantyna i Heleny 
(21 maja) uznawany był za początek lata. W ludowych wyobrażeniach 
działania Konstantyna Wielkiego powielały odtąd działania Stefana Wiel
kiego (ile razy toczył bitwy, tyle razy odnosił zwycięstwa) (!). Przykłady 
te ukazują także, iż prawda opowieści ludowych (pochodzących z roz
maitych czasów) jest zakotwiczona w micie początku. Znakomicie tę elia- 
dowską myśl wyraził Roch Sulima, ukazując stałe ciążenie tych opowie
ści ku illo tempore:

(...) prawda wpodaniach i mitach okazuje się najczęściej niedościgłym ideałem, 
hipotezą innego świata, „początkiem” wszystkiego, co nas otacza. Objaśnianie 
rzeczywistości przez wskazywanie jej „początków” jest najbardziej charaktery
stycznym rysem ludowego pojmowania historii, której ustne świadectwa istnieją 
w tysiącach podań i legend (1989: 15).

Jednym z najważniejszych znaków, nawiązujących do postaci św. Kon
stantyna w mitycznych dziejach Stefana Wielkiego, stał się atrybut Świę
tego Krzyża. W tradycji chrześcijańskiej Konstantyn Wielki uznawany 
był za pierwszego władcę-następcę Chrystusa na ziemi. Kult władcy rzym
skiego, opierający się na przekonaniu, iż jest on istotą żyjącą na pograni
czu dwóch światów -  ziemskiego i boskiego, uległ wzmocnieniu po uzna
niu przez Konstantyna Wielkiego chrześcijaństwa jako oficjalnego wy
znania oraz w wyniku rozpowszechnianych wówczas wieści o wizji, która 
zadecydowała o jego nawróceniu. W zbiorowych wyobrażeniach wizje, 
których dostąpił Konstantyn, oraz jego zwycięstwa nad poganami rozu
miane były jako ingerencja Boga w historię (Wipszycka 1994: 139). Sym
bolicznym potwierdzeniem władzy oraz powierzonej mu misji były le
gendy, relacjonujące objawienia się Chrystusowego krzyża cesarzowi, 
opisane w początkach IV wieku m.in. przez Euzebiusza z Cezarei (1965: 
108-116). W Vita Constantini motyw Chrystusowego krzyża pojawił się 
dwukrotnie -  jako widziany przez cesarza świetlany znak na niebie, któ
remu towarzyszyły słowa tym zwyciężaj, oraz podczas snu św. Konstan
tyna58, w którym Chrystus rozkazuje sporządzić krzyż jako znak wojsko
wy, noszony odtąd przez wojska cesarza jako apotropeion (1965: 109-

58 Warto zwrócić uwagę, iż legenda ta posługuje się motywem snu jako widzenia, obja
wienia, przechodzenia między światami, w którym dokonuje się kontakt władcy z Bogiem.
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-110). Nowy kontekst użycia Chrystusowego krzyża jako znaku, pod któ
rym władcy chrześcijańscy mają prowadzić odtąd walkę zbrojną z poga
nami, stał się powszechny w kulturze europejskiego średniowiecza (kru
cjaty). Jak twierdzi Andre Grabar, w tradycji bizantyńskiej odnalezienie 
św. Krzyża stało się symbolicznym przekazaniem namiestnictwa na ziemi -  
otrzymana w wyniku Boskiej interwencji misja, symbolicznie reprezento
wana odtąd przez krzyż, stała się aktem legitymizmu władzy cesarzy (Gra
bar 1930: 19-23). W legendzie tej wyraźnie widać, jak zmieniają się treści 
semiotyczne, wiązane ze znakiem krzyża. Krzyż -  znak odkupienia, Bożej 
mocy, miłości do człowieka i wrogów oraz zwycięstwa nad grzechem i Sza
tanem, staje się symbolem walki z wrogami narodu i wiary chrześcijańskiej. 
Chrystusowemu wezwaniu do miłowania wrogów przeciwstawiana jest od
tąd miłość do swego narodu i wyznania oraz konieczność sprawiedliwej walki 
z poganami. Śmierć pod znakiem krzyża z rąk wrogów chrześcijaństwa sta
nowi passio gloriosa -  znak triumfu władcy ijego narodu.

W mitycznych dziejach Stefana Wielkiego atrybut Świętego Krzyża, 
nawiązujący do postaci Konstantyna Wielkiego, stał się od lat międzywo
jennych w Rumunii widzialnym znakiem dziedzictwa po Bizancjum oraz 
władzy i misji od Boga, danej mołdawskiemu hospodarowi, jak św. Kon
stantynowi. Pod wpływem hipotez Grabara (1930) w sztuce rumuńskiej, 
a także w pracach poświęconych Stefanowi Wielkiemu, zaczęto przedsta
wiać Stefana Wielkiego z atrybutem Świętego Krzyża59. Motyw ten poja
wił się także kilkakrotnie we współczesnych tekstach liturgicznych napisa
nych z okazji kanonizacji mołdawskiego hospodara; w słowach jutrzni od
czytywanej w dniu święta Stefana funkcjonuje jako znak boskiego 
pochodzenia jego władzy, a zarazem cierpienia:

W rzeczywistości wielka jest moc wiary Pana! Prawowierny wojewoda Stefan, 
uzbroiwszy się w krzyż dany mu przez Chrystusa, z godnością chrześcijańską 
znosił męczeństwo swojego życia. Ani zgryzoty życia, ani gorycz oszustw i fał
szu zdradzieckich bojarów, ani ból rany w nodze, nie osłabiły żarliwości i miłości 
do obrony wiary i ziemi, nad którą panowało śmiertelne zagrożenie ze strony wy
znających złą wiarę, ponieważ mając za przewodnika Świętego Daniela Hezycha- 
stę, walczył z męstwem, zwyciężając przy pomocy Krzyża wszystkich wrogów. 
Dlatego z radością wołamy: Sława Tobie Panie, który dałeś zwycięstwo tym, któ
rzy modlą się do Ciebie w prawej wierze (sprawiedliwej wierze) (Utrenie 1992: 30).

W niektórych tekstach z 1992 roku motyw Świętego Krzyża jest także 
świadectwem religijnego charakteru walk, toczonych przez mołdawskiego 
hospodara ze straszliwymi wrogami prawosławia. U podstaw takich nur

59 Związki między mitologią Stefana Wielkiego i cesarza Konstantyna w ikonografii 
sakralnej cerkwi i monastyrów Mołdawii rozwijam w dalszej części rozdziału.
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tów leży nacjonalistyczna mitologia Rumunii jako obwarowanej twierdzy, 
której korzenie sięgają lat międzywojennych, kiedy po powstaniu Rumuń
skiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej coraz silniej dochodziła do głosu 
ideologia, łącząca ortodoksję zrumuńskością60. Mitologię tę znakomicie 
wykorzystano następnie w mitycznych dziejach Stefana Wielkiego w cza
sach komunizmu, kiedy podporządkowano wiarę i religijność ideom poli
tycznym i narodowym. Figura obwarowanej twierdzy wyraziła się poprzez 
ograniczenie prawosławia do przestrzeni rumuńskiej (Boia 2003: 74). Taka 
sakralizacja własnej przestrzeni spowodowała, iż kraje rumuńskie stały się 
rodzajem mitycznego schronu, poza którym rozciągał się świat nieczystych 
narodów i wyznań. W ideologii narodowej ziemie poza Rumunią zamiesz
kiwane były już nie tylko przez wspólnoty spod znaku Półksiężyca, utożsa
mione z Turkami i Tatarami, przez schizmatyków, łacinników (Polaków 
i Węgrów), niewiernych, którzy nie przyjęli Chrystusa (Żydzi), heretyków, 
którzy sprzeciwili się chrześcijaństwu pierwszych wieków (Ormianie), ale 
i niegodziwców, którzy nie obronili dziedzictwa Bizancjum (Moskwa -Trzeci 
Rzym). Przykładem znakomitego wykorzystania figury obwarowanej twier
dzy w powojennej historii jest żywy jeszcze współcześnie w kulturze po
tocznej językowy stereotyp Rumunia łacińską wyspą w oceanie Słowian. 
Idea państwa odgrodzonego rodziła kolejny mit -  narodowego i religijne
go władcy-bohatera, który urastał do rangi przewodnika prawosławnej eku- 
meny, wyznaczonego do walki z wszystkimi wrogami Rumunii -  pogana
mi, heretykami czy schizmatykami. W mitycznej biografii Stefana Wiel
kiego pojawiło się po II wojnie światowej wiele wątków i motywów, które 
nawiązywały do tradycji bizantyjskiej. Z jednej strony mołdawski hospo
dar umieszczony został w szeregu „wielkich bohaterów Europy” -  wojow
ników na miarę rzymskich i bizantyjskich cesarzy; z drugiej -  pod wpły
wem ideologii politycznej i ugruntowanego już trwale podziału Kościoła -

60 Z piśmiennictwa międzywojennego warto tu zwrócić uwagę zwłaszcza na prace Cra
inica i Ionescu. Idea obwarowanej twierdzy sięga jednak korzeniami czasów późnego śre
dniowiecza, kiedy sukcesy Imperium Ottomańskiego oraz potęgujący się podział Kościoła 
wpłynęły na przeobrażenie idei przedmurza chrześcijaństwa w kulturze europejskiej. W tym 
czasie pojawia się figura obwarowanej twierdzy, która jednak nie odnosiła się jedynie do 
państw prawosławnych. W mitologii chrześcijaństwa łacińskiego, podlegającego jurysdykcji 
papieża z Rzymu, termin antemurale oznaczał przestrzeń Kościoła łacińskiego, graniczącą 
z ziemiami pogan (muzułmanów) oraz prawosławnych heretyków. Podobnie, w mitologii 
księstw związanych z kręgiem Kościoła wschodniego, podlegającego patriarchatowi w Kon
stantynopolu, poza granicami prawowitej chrześcijańskiej ekumeny zamieszkiwali muzuł
mańscy poganie i schizmatycy łacinnicy. Idea przedmurza -  obwarowanej twierdzy stała 
się w XVI i XVII wieku tak popularna, iż jej odpowiedniki odnajdujemy także w świecie 
muzułmańskim, gdzie m.in. jeden z tureckich podróżników po krajach europejskich, Ewlij 
Czelebi, nazwał Silistręprzedmurzem wiary muzułmańskiej (Tazbir 1987:7).
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kreowany był na jedynego prawowitego spadkobiercę cesarstwa bizantyj
skiego i sięgającej swymi korzeniami chrześcijaństwa pierwszych wieków 
-  ortodoksji. Wyrazem tej ideologii była m.in. tytulatura -  w latach powo
jennych coraz powszechniej zaczęło używać w odniesieniu do Stefana Wiel
kiego terminów: Prawowierny Wojewoda Mołdawii Stefan Wielki i Świę
ty (Dreptcredinciosul Voievod al Moldovei Ştefan cel Mar şi sfîni) oraz 
Binecredinciosul Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi sfînt, który jest 
synonimem określenia poprzedniego, ale jednocześnie zawiera ową zna
czeniową nadwyżkę „jedynej prawdziwej, sprawiedliwej i dobrej wiary”. 
Źródła tej tytulatury sięgają pierwszych kronik mołdawskich pisanych wję- 
zyku słowiańskim, jednakże używane były wówczas dla odróżnienia pra
wosławnych władców mołdawskich i wołoskich od katolickich monarchów 
innych księstw. Pod koniec XIX wieku formuły te, wyraźnie nawiązujące 
do dziedzictwa bizantyjskiego, które jako jedyne zachowało i głosiło orto
doksję, ugruntowały się w kulturze potocznej61, stając się w czasach komu
nizmu rumuńskiego równie popularne jak Wielki, Dobry i Święty. W histo
riografii powojennej autorzy prac o Stefanie Wielkim, ukazując tradycję jego 
walk z obcymi narodami, wielokrotnie używali tych właśnie określeń (Ciu- 
rea 1982: 210; Demciuc 1995-1996: 255-270). Tytulatura nawiązująca do 
dziedzictwa kultury bizantyjskiej ujawniła swą trwałość we współczesnej 
kulturze rumuńskiej; z okazji kanonizacji Stefana Wielkiego w 1992 roku 
umieszczona została zarówno w oficjalnych tekstach uroczystości (Teoctist 
1992: 66-69), jak i wydawanych z tej okazji pracach (Sfinţi... 1992). W mo
dlitwach i liturgicznych tekstach Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego 
pojawiło się określenie binecredinciosul voievod, świadczące o nadal obec
nej w wyobrażeniach figurze Rumunii jako obwarowanej twierdzy:

(...) zastępy modlących się mnichów z naszej ziemi wraz z mnichami z Góry 
Athos wysławiają w śpiewach Boga, który przez Krzyż pozwolił odnieść zwy
cięstwa nad straszliwymi poganami prawowiernemu wojewodzie Stefanowi 
Wielkiemu; dlatego prosimy: Boże wspomnij na nas w Twoim Cesarstwie, wraz 
z tym, którego sobie ukochałeś, sławnym wojewodą Stefanem, Ojcem Mołda
wii (Sfinţi bd: 24).

Charakterystyczne jest także, iż w tekstach tych dochodzi do nieustan
nego mieszania treści pochodzących z rozmaitych idei i nurtów historio
grafii rumuńskiej. Stefan Wielki -  przewodnik chrześcijańskiej ekumeny, 
orędownik europejskiego zjednoczenia, staje się jednocześnie niewolnikiem

61 Pod koniec XIX wieku szczególną popularność zyskała idea budowy mauzoleum- 
-grobu Stefana Wielkiego, powstała w kręgu działaczy emigracyjnych w Wiedniu. Tytuł 
Binecredinciosul Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi sfînt został także umieszczony na 
grobie Stefana Wielkiego w cerkwi monastyru Putna, gdzie figuruje do dzisiaj.
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i wybrańcem Boga oraz przewodnikiem narodu rumuńskiego wjego wal
kach z wrogami prawosławia. Nietrudno zauważyć, iż wielki władca-wo- 
jownik, uzbrojony w miecz i krzyż, w niektórych kontekstach kulturowych 
wciąż jeszcze strzeże Rumunii -  obwarowanej twierdzy:

Przybądźcie prawowierni chrześcijanie, aby wychwalać wyznawcę i obrońcę 
prawowitej naszej wiary i całego chrześcijaństwa, wielkiego Stefana Mołdaw
skiego, który z męstwem i narażeniem swojego życia walczył aż do śmierci, 
zwyciężając mocą Bożą wrogów kraju i naszej prawosławnej wiary. Albowiem 
ów wybraniec i niewolnik Boży, uzbrojony był podczas swoich walk nie tylko 
w miecz stalowy, ale i w miecz świętego krzyża, prawowitej wiary, miłości 
do narodu i nadziei w moc Bożą, nieustającą modlitwę i konieczny post.

Dlatego udajemy się wszyscy z pokorą i niewzruszoną wiarą, do jego gro
bu, prosząc miłościwego Boga, aby przez modlitwy (wstawiennictwo) święte
go wojewody Stefana, dał nam zwycięstwo nad wrogami ziemi i naszej wia
ry, pokój na świecie i zbawienie naszych dusz (Sfinţii bd: 25).

W kalendarzu rumuńskiej cerkwi prawosławnej dzień 2 lipca -  data 
śmierci Stefana Wielkiego -  jest od 1992 roku świętem Prawowiernego 
Wojewody Stefana Wielkiego i Świętego (Preda 2000: 273-275). Przykłady 
te ukazują, iż we współczesnej kulturze potocznej dwie idee: Wielkiej Ru
munii -  przedmurza wiary chrześcijańskiej oraz Wielkiej Rumunii -  pra
wosławnej obwarowanej twierdzy nie są sprzeczne i funkcjonują niekiedy 
równorzędnie. Jak zauważył Eliade, taka jest właśnie siła myślenia mitycz
nego, w którym odmienne treści okazują się tylko pozornie sprzeczne, a po
chodzące z różnych poziomów wiedzy znaczenia w zbiorowej świadomo
ści łączą się w zadziwiający i logiczny sposób ze sobą, sklejając okruchy 
idei oraz układając je w oczywistą myśl. Kiedy mit wciąga pozornie odle
głe od siebie treści, te, aby mogły dalej funkcjonować, muszą się do mitu 
dopasować (Eliade 1998a,b: passim).

5. ODZWIERCIEDLENIE MITU STEFANA WIELKIEGO 
W PRZESTRZENI I IKONOGRAFII 

CERKWI MOŁDAWSKICH

Wielkie mity kultury rumuńskiej mają swoje odpowiedniki w znacze
niach nadanych cerkwiom i monastyrom mołdawskim oraz w ich ikono
grafii ściennej. Bez znajomości podstawowych idei historiografii rumuń
skiej oraz związanych z nimi kierunkówmitologizacji postaci Stefana Wiel
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kiego nie można zrozumieć współczesnych sensów, nadanych prawosław
nym miejscom kultu religijnego na Bukowinie. Odpowiednikiem Rumunii 
-  obwarowanej twierdzy stała się architektoniczna przestrzeń cerkwi, a także 
niektóre ikony, pełniące w myśleniu potocznym rolę symbolicznych granic 
kraju. W znakach sakralnych odbijały się jak w zwierciadle najważniejsze 
idee polityczno-narodowe, zakodowane w kanonicznych tematach Kościoła 
wschodniego. Pod wpływem mitologii narodowej obraz i świątynia ukazy
wały swoje wielowarstwowe znaczenia i konteksty, które nadała im sama 
kultura. I chociaż trudno jest z perspektywy czasu rozstrzygnąć, czy wybór 
niektórych tematów ikonograficznych był zdeterminowany treściami hi
storycznymi już w czasach Stefana Wielkiego i Piotra Raresza, to jednak 
zrozumienie ich znaczeń badane być musi w kontekście świata zbiorowych 
wyobrażeń, nadanych tym zabytkom w świadomości Rumunów.

5.1. „ILE BITEW STOCZYŁ, TYLE CERKWI I MONASTYRÓW  
UFUNDOWAŁ"!? STEFAN JAKO „WIELKI FUNDATOR I WOJOWNIK"

Jednym z podstawowych wyrazów mitologii Stefana Wielkiego, będą
cych swoistym połączeniem łacińskości oraz bizantyjskości kultury rumuń
skiej, jest potoczna kreacja mołdawskiego hospodara na bohaterskiego wład- 
cę-wojownika, prowadzącego zwycięskie walki z wrogami ojczyzny -  po
ganami czy heretykami. Znakiem takiej funkcji są malowane z zewnątrz 
cerkwie i monastyry Mołdawii. Potwierdzenie tego mitu znajdujemy w świa
domości społecznej już w samej wierze w genezę i liczbę cerkwi mołdaw
skich, przypisywanych temu hospodarowi. O ile wśród badaczy panuje na 
ogół zgoda co do fundacji poprzedników i następców Stefana -  Aleksan
dra Dobrego czy Piotra Raresza, o tyle liczba i geneza fundacji Stefana 
Wielkiego jest jednym z najsilniej obrosłych w mit problemów rumuńskiej 
historiografii. Powszechne przekonanie, iż Stefan Wielki ufundował tyle 
cerkwi, ile stoczył walk, zostało wykorzystane przez ideologię polityczno- 
narodową, przeniosło się na grunt badań naukowych i narzuciło opisowi 
naukowemu założoną z góry tezę o charakterze ideologicznym, mówiącą, 
iż liczba wotywnych cerkwi Stefana Wielkiego koresponduje z ilością sto
czonych przez niego walk. Konsekwencją tej tezy jest swoista pogoń za 
cerkwiami i monastyrami, traktowanymi jako wotywne fundacje hospoda
ra, które powstać miały w dowód wdzięczności Bogu i świętym za zwycię
stwa nad wrogami ojczyzny. Tego potocznego przekonania w większości 
nie potwierdzają źródła historyczne z okresu późnego średniowiecza. Naj
starsze pisania cerkiewne z terenu Mołdawii, pochodzące z czasów Stefa
na Wielkiego (1487-1488) są bardzo lakoniczne i zawierają zwykle imię
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fundatora (niekiedy ze wskazaniem na genealogię), wezwanie świątyni oraz 
datęjej budowy62 (zazwyczaj rozpoczęcia, czasem także zakończenia). Takie 
informacje widnieją m.in. na tablicach erekcyjnych zarówno w powstałej 
w 1487 roku cerkwi w Pătrăuţi, jak i wzniesionej rok później świątyni w Vo- 
roneţ (Kozak 1903: 58-59, 199-213). Pochodzące z okresu późniejszego 
pisania jako genezę fundacji podają najczęściej zachowania wotywne -  
pokutne lub błagalne, wznoszone zarówno za samego siebie, jak i bliskich. 
Wśród postaci wymienionych w tych źródłach odnajdujemy zmarłych ro
dziców hospodara lub poprzednich władców. Niekiedy pojawiają się także 
prośby o zdrowie fundatora oraz jego żony lub synów (cerkwie Św. Miko
łaja w Jassach63; Zaśnięcia Matki Bożej w Borzeşti64, monastyrze Naro
dzenia Matki Boskiej w Tazlău65; św. Jana Chrzciciela w Piatra Neamţ66 
czy kaplica dzwonnicy św. Jana Nowego w monastyrze Bistriţa67). Wyjąt
kiem jest parafraza tekstów liturgicznych, którą odnajdujemy w pisaniach 
monastyru Neamţ (Balş 1926: 111; Puşcaşu 2001: 38).

Wśród 27 znanych cerkwi i monastyrów Stefana Wielkiego wyróżniają 
się trzy, których pisania mają charakter kroniki ściennej wiążącej akt fun
dacji z walkami z wrogami ojczyzny w miejscu wzniesienia cerkwi sprzed 
kilku, a nawet kilkunastu lat od stoczenia w tym miejscu walk przez Ste
fana Wielkiego. W cerkwi św. Prokopiusza w Milişăuţi k. Bădeuţi in
skrypcja, pochodząca z czasów Stefana Wielkiego, informuje, iż świąty
nia wzniesiona została w 1487 roku jako dziękczynna po zwycięskiej bi
twie z władcą Wołoszczyzny wojewodą Besarabem Młodym (1477-1482) 
w dniu św. męczennika Prokopa w 1481 roku w miejscowości Rîmnic68 
(Repertoriul 1958: 57-58). Czy jednak z punktu widzenia współczesnej

62 Sporadycznie pojawia się informacja o czasie budowy świątyni. Informacja taka 
podana została m.in. w cerkwi św. Jerzego w Voroneţ, której budowa została ukończona 
w trzy miesiące, trzy tygodnie i trzy dni (Reportinul 1958).

63 Biserica Sf. Nicolai w Jasaach -  wybudowana ku pamięci tych, którzy zasnęli (zmar
li), między którymi są rodzice i bracia (rodzeństwo) i dla zdrowia naszej hospodarowej 
inaszych dzieci (Repertoriul 1958: 107-108).

64 Biserica Adormirea Maicii Domnului w Borzeşti -  wzniesiona przez Stefana Wiel
kiego z pomocą syna Aleksandra jako wota za samych sobie, ku pamięci przodków i rodzi
ców (Repertoriul 1958: 109-113).

65 Mănăstirea Naşterea Maicii Domnului w Tazlău -  ufundowana dla żony Marii i sy
nów Aleksandra i Bogdana, także za samego siebie (Balş 1925: 68-75; Repertoriul 1958: 
109-113).

66 Biserica Sf. Ioan Botezătorul w Piatra Neamţ (Balş 1925: 87-98; Repertoriul 1958: 
160-167).

67 Paraclisul Sf. Ioan cel Nou de la Mănăstitra Bistriţa (Repertoriul 1958: 155-159).
68 Chodzi o bitwę z wojewodą wołoskim Besarabem Ţepeluşem i dowódcą tureckim 

Ali-begiem (Ali bejem?) pod Rimnic w1481 roku, związaną z próbą osadzenia na tronie 
wołoskim syna Włada Draculi (Czamańska 1996: 144).



280 ŚWIĄTYNIE, POSTACIE, IKONY

mitologii narodowej, w której idea Wielkiej Rumunii łączy tradycję trzech 
odrębnych księstw -  Mołdawii, Wołoszczyzny i Siedmiogrodu, można 
traktować Besaraba Ţepeluşa jako wroga narodu rumuńskiego? Podob
nych problemów w rozwiązaniu genezy fundacji Stefana Wielkiego do
starcza analiza treści inskrypcji ściennej z cerkwi pw. Ścięcia Głowy Jana 
Chrzciciela w Reuşeni, która głosi, iż świątynia ta została wzniesiona 
w 1504 roku wmiejscu, gdzie przeszło 50 lat wcześniej, w 1451 roku, 
ścięto głowę ojcu Stefana Wielkiego -  Bogdanowi II (1449-1451) (Re
pertoriul 1958: 196-198). Zarówno czas powstania inskrypcji, jak i osoba 
zabójcy Bogdana II nie pozwalają na uznanie, iż u źródeł powstania tej 
cerkwi leżała chęć upamiętnienia wrogów ojczyzny. Budowa została ukoń
czona dwa lata po śmierci hospodara -  w 1506 roku, nie wiadomo także 
zjakiego czasu pochodzi tekst inskrypcji i kto był jego twórcą -  czy sam 
Stefan rozkazał sporządzić ów tekst jeszcze za życia, czy też redakcja nale
żała już do kogo innego? Ponadto, ojciec Stefana Wielkiego, Bogdan II, 
został zabity przez Mołdawianina -  Piotra Arona, który pretendował do 
tronu. W kontekście kultury późnego średniowiecza Piotra Arona można 
było uznać jedynie za wroga wewnętrznego, a nie narodowego czy religij
nego. Łączenie budowy tej cerkwi w wyobrażeniach potocznych z bitwa
mi z narodowymi i religijnymi obcymi jest zatem tylko jedną zkonstrukcji 
myślowych nadawanych faktom historycznym.

Najsilniejsza mitologia związana jest z cerkwią św. Michała Archanioła 
w Războieni (Valea Albă), pochodzącą z 1496 roku. Inskrypcja ścienna in
formuje o ufundowaniu przez Stefana Wielkiego cerkwi wotywnej za Moł- 
dawian, którzy zginęli w tym miejscu w 1476 roku podczas walk z Turka
mi (Repertoriul 1958: 139-144). W interpretacji tego źródła można poło
żyć nacisk zarówno na pamięć o zmarłych Mołdawianach, jak o walkach 
z Turkami69.

Problem liczby i genezy cerkwi Stefana Wielkiego komplikuje się 
w przypadku analizy późniejszych źródeł historycznych, a zwłaszcza pierw
szych kronik mołdawskich, pisanych wjęzyku rumuńskim prawie dwa wieki 
po jego śmierci (w XVII i XVIII w.). W kronice Grigore Urechego pojawi
ły się informacje nie tylko o czasie panowania hospodara (47 lat) i liczbie 
ufundowanych przez niego czterdziestu czterech monastyrów na terenie 
całej ziemi (Ureche 1967: 129), ale także o tradycji wznoszenia cerkwi 
dziękczynnych za zwycięstwa odniesione podczas walk z wrogami. Na

69 Podczas badań archeologicznych pod nawą i częścią ołtarzową tej cerkwi odkryto 
zbiorową mogiłę, jednakże nie udało się rozstrzygnąć, kto został w niej pochowany. Stahl 
twierdził, iż w miejscu tym znajdują się ciała wojowników tureckich; Solcanu -  iż moł
dawskich. Zdaniem Solcanu, należy traktować cerkiew w Valea Albă jako nekropolię mę
czenników Mołdawii (Solcanu 2002: 255-256).
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przykład budowa cerkwi w Putnej miała się rozpocząć po powrocie Stefa
na Wielkiego z bitwy pod Cetatea Albă (Białogród nad Dniestrem) w do
wód uwielbienia dla Boga i Matki Bożej. Jednocześnie Ureche przytoczył 
informację, z której dowiadujemy się o poświęceniu tejże cerkwi w 1470 
roku po powrocie Stefana zbitwy z Tatarami pod Lipniţi (1967: 89-90). 
W innym jeszcze miejscu kroniki Ureche wspomina o budowie cerkwi w do
wód wdzięczności świętym, którzy szczególnie pomagali i ochraniali Moł- 
dawian podczas walk z wrogami. Taka wiadomość pojawiła się w przy
padku cerkwi św. Jana Chrzciciela w Vaslui, którą hospodar miał wybudo
wać, wysławiając Boga za zwycięstwo nad wojskami Mahometa pod Podul 
înalt (1967: 97-98) oraz cerkwi św. Mikołaja w Jassach, wzniesionej z ra
dości po pokonaniu Turków w Catlabuga (1967: 106-107). Ureche po raz 
pierwszy wprowadził także informacje o budowie cerkwi dziękczynnych, 
wznoszonych ku czci świętych pomagających Stefanowi Wielkiemu ijego 
wojskom w zwycięstwach nad armiami nieprzyjaciół. Według kronikarza, 
cerkiew św. Prokopiusza we wsi Badeuţi wzniesiona była w dowód wdzięcz
ności za pomoc, której doznał hospodar i Mołdawianie od tego świętego 
podczas bitwy pod Rîmnic z Besarabem Młodym:

(...) powiadają niektórzy, że ukazał się Stefanowi wojewodzie święty męczennik 
Prokopiusz, krążący ponad walczącymi i przy tym uzbrojony jak wojownik, prowa
dząc Stefana wojewodę i dając ponadnaturalną moc jego wojownikom. Była taka 
wiara w te słowa, że kiedy Stefan powrócił ze swoimi wojownikami, wychwa
lany jak zwycięzca, do Suczawy, ufundował cerkiew pod wezwaniem św. mę
czennika Prokopiusza, we wsi Bădeuţi, gdzie stoi do dzisiaj (Ureche 1967: 103).

Podobną informację przytoczył Ureche o powstaniu cerkwi św. Dymi
tra w Suczawie, która miała zostać wybudowana po zwycięstwie w Kilia 
i Cetatea Albă:

Stefan wojewoda, po szczęśliwym zakończeniu bitwy, powrócił do Suczawy, 
wychwalany i wielbiony jak zwycięzca i wybudował cerkiew pod wezwaniem 
św. męczennika Dymitra, na rynku w Suczawie, gdzie stoi do dziś. Niektórzy 
powiadają, że podczas tej bitwy ukazał się Stefanowi wojewodzie św. męczen
nik Dymitr, jadący na koniu, wlewając otuchę wjego wojowników, a można 
w to uwierzyć, skoro wybudowano cerkiew (Ureche 1967: 117-119).

Trudno jest ustalić źródło informacji, zawartych wkronice Urechego. 
Sam fakt, iż kronikarz zlekceważył chronologię i połączył bitwę oraz bu
dowę cerkwi, pomimo iż w rzeczywistości fundacja nastąpiła po kilku, a na
wet kilkunastu latach po walkach, nie pozwala uznać wszystkich zawar
tych w kronice Urechego faktów za wiarygodne. W opisach genezy cerkwi 
św. Prokopiusza w Badeuţi oraz św. Dymitra w Suczawie, Ureche posłu
guje się enigmatycznym zwrotem:powiadają niektórzy (zic unii). Nie wie
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my, co kryje się pod tymi słowami -  informacja, rzeczywiście przechowy
wana w kulturze ludowej czy też raczej pochodząca z nowej tradycji, two
rzonej przez Cerkiew i kronikarzy? Kontekst informacji, przytoczonej przez 
Urechego, ma charakter legendarny, należący do innego porządku opisu 
i może stanowić znakomity przykład potwierdzający tezę, iż fakty nigdy 
nie mówią same za siebie, ale zawsze ktoś przemawia w ich imieniu (Robo- 
tycki 1997: 44), kształtując obraz przeszłości zgodnie z tradycją, która jed
nak jest tylko pozornie historyczna. Mimo iż tradycja może być uznawana 
jako równoważny dyskurs, na gruncie samych badań historycznych nie może 
być traktowana jako źródło potwierdzające fakty historyczne.

Tradycja z kronik Urechego została przejęta i rozwinięta przez innego 
mołdawskiego kronikarza, Ioana Neculce (1672-1745). W Seamă de cu
vinte przytoczył on czterdzieści dwie legendy, z których dziewięć dotyczy
ło Stefana Wielkiego. Neculce stwierdził na początku kroniki, iż źródłem 
jego informacji byli ludzie starzy i starcy (bătrîni), przekazujący wiedzę 
drogą tradycji ustnej, niezapisanej (od człowieka do człowieka, z pokole
nia na pokolenie). Jednocześnie podaje w wątpliwość prawdę tych legend, 
zaznaczając wyraźnie, iż do czytelnika należy wiara w prawdę bądź fałsz 
tych opowieści (Neculce 1955: 105). W legendach dotyczących Stefana 
Wielkiego zwraca uwagę informacja łącząca genezę ufundowanych przez 
hospodara cerkwi ze zwycięskimi bitwami. Jako źródło wymieniani są po
nownie przez Neculce ludzie starzy i starcy:

Wojewoda Stefan Dobry wiele bitew stoczył. I jak można usłyszeć od ludzi
starych i starców, ile bitew stoczył, tyle cerkwi i monastyrów ufundował (Ne
culce 1955: 105).

Neculce, wzorując się najprawdopodobniej na kronice Ureche, przyto
czył także legendy dotyczące genezy dwóch cerkwi mołdawskich -  w Vo
roneţ oraz w Putnej. Struktura legendy o powstaniu cerkwi w Voroneţ wy
raźnie nawiązywała do schematów genezy cerkwi św. Prokopa w Bădeuţi 
oraz św. Dymitra w Suczawie, znanych z kroniki Urechego. W legendzie 
tej pojawiła się postać pustelnika Daniela, żyjącego w lasach Voroneţ, któ
rego napotkał Stefan Wielki, wracający do zamku w Neamţ po przegranej 
bitwie pod Războieni. Wysłuchawszy skarg hospodara, Daniel wyspowia
dał go i nakazał dalszą walkę z Turkami, zobowiązując jednocześnie do 
ufundowania monastyru w Voroneţ (Neculce 1955: 107). Starsze źródła hi
storyczne nie mogą potwierdzić tych informacji ani w odniesieniu do cer
kwi w Voroneţ, ani Războieni. Inskrypcja ścienna z cerkwi pod Războieni 
wspomina o poświęceniu jej św. Michałowi Archaniołowi, a pisania z Vo
roneţ informują jedynie o poświęceniu świątyni św. Jerzemu, pomijając 
informację o wdzięczności za wygraną bitwę. W legendzie Neculce widać
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jednak wyraźnie, iż miejsce dawnych postaci świętych pomagających ho
spodarowi, znanych z kroniki Urechego św. Prokopa i św. Dymitra, zajął 
inny rycerz-wojownik -  św. Jerzy. W wyobrażeniach zbiorowych zwyczaj 
łączący postać św. Jerzego zfundacją cerkwi w Voroneţ stał się począt
kiem nowej tradycji dotyczącej tej postaci i fundacji innych cerkwi i mo
nastyrów Stefana Wielkiego. Jednocześnie Neculce opisał także legendę 
o powstaniu cerkwi w Putnej, której schemat oparł na motywie prowokacji 
sacrum oraz krwawej ofiary, złożonej z dziecka, wyznaczającej miejsce 
budowy. Neculce dodaje jednak, iż nie wiadomo, czy wydarzenia te miały 
naprawdę miejsce (1955: 105-106).

Tradycja, wywodząca się z rumuńskich kronik, wpłynęła w następnych 
wiekach na ukształtowanie się mitycznego obrazu malowanych świątyń na 
Bukowinie. Motyw cerkwi budowanych przez Stefana Wielkiego podjęli 
w swojej twórczości rumuńscy preromantycy, których (jak twierdzi Zub) 
ogarnął prawdziwy entuzjazm i egzaltacja postacią hospodara (1982: 273). 
Programowy zwrot ku ludowości spowodował, iż uznano, że to właśnie tu 
drzemią prawdziwe wartości kultury rumuńskiej. Motyw budowy cerkwi 
w miejscu walk z wrogami ojczyzny oraz budowa ołtarza monastyru w Put
nej z kroniki Neculce, pochodzące według romantyków z tradycji ludo
wej, stały się źródłem inspiracji dla największych poetów XVIII i XIX 
wieku, którzy doskonale potrafili połączyć w jedną wspólną tradycję ludo
we wątki, dotyczące Stefana Wielkiego, z głównymi motywami literatury 
europejskiego romantyzmu, ideami jedności rumuńskich księstw (Wielkiej 
Rumunii) i walki z wrogimi narodami. Wśród utworów Vasile Alecsandriego 
znalazł się wiersz Ołtarz monastyru w Putnej (Altarul monastirei Putna) 
(2001: 32), którego schemat oparty był na legendzie Neculce. W poezji 
Dimitrie Bolitineanu pojawił się utwór zatytułowany Daniel Hezychasta 
(Daniil Sihastru), w którym Stefan Wielki po radzie danej mu przez pustel
nika funduje cerkiew w dowód wdzięczności za wygraną bitwę z Turkami 
(Bolitineanu 1957: 14-14, 50-51; Bolitineanu 2001: 51-52). W innym wier
szu pt. Puchar Stefana (Cupa lui Ştefan), Bolitineanu wprowadził motyw 
spadku, pozostawionego przez Stefana Wielkiego wjednym z monastyrów 
pozostałych zprzeszłości -  łuku i pucharu, symboli dawnej świetności 
Mołdawii i czynów wielkich bohaterów, które muszą podjąć współcześnie 
Rumuni (Bolitineanu 2001: 52-53). W twórczości Eminescu pojawiły się 
legendy o monastyrze w Putnej, w którym śpiący w grobie największy ge
niusz rumuński -  Stefan Wielki, wstaje do walki zawsze, gdy wróg pojawia 
się u granic. Monastyr w Putnej stał się także w twórczości tego poety sym
bolem jedności narodu rumuńskiego. Z twórczości Eminescu pochodzi rów
nież określenie tego monastyru jako Jerozolimy czy Nowej Jerozolimy (ter
min przysługujący uprzednio Konstantynopolowi -  stolicy cesarstwa bi
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zantyjskiego po zdobyciu Ziemi Świętej przez pogan). Cerkiew monastyru 
w Putnej, miejsce spoczynku hospodara, wkulturze potocznej od czasów 
uroczystości w 1871 roku, za Eminescu, określana jest jako Jerozolima 
naszego narodu (Ierusalimul neamului nostru) (Eminescu, za Paradais 
1991:5) czy Jerozolima naszego narodu rumuńskiego (Ierusalimul neamu
lui nostru românesc) (Sfinţi... 1992: 26).

Pod koniec XIX wieku rozpoczęły się szeroko zakrojone badania o cha
rakterze etnograficznym, zbierające ludowe opowieści dotyczące Stefa
na Wielkiego. W pracach tych, obok przytoczonych legend G. Urechego 
i I. Neculce, znalazły się także inne, których schemat opierał się zarówno 
na łączeniu fundacji cerkwi i monastyrów ze zwycięskimi bitwami, jak 
i motywie prowokacji sacrum. Wątki z kronik mołdawskich oraz twór
czości romantyków rumuńskich ugruntowały się wówczas bardzo silnie 
w kulturze ludowej, gdzie ulegały dodatkowo licznym przeobrażeniom 
i kontaminacjom, związanym z typowymi dla niej mechanizmami mitycz
nego myślenia. Legendy o pustelniku Danielu i cerkwi św. Jerzego w Vo
roneţ oraz o cerkwi w Putnej pojawiły się kolejno w pracach XIX-wiecz- 
nych etnografów -  S.Fl. Mariana (1895: 90-103, 119-137), E. Niculiţă- 
-Voronca (1998b: 109sn), S. Teodorescu-Kirileanu (1924) iT. Pamfile 
(1919: 37-38, 39-43). Wśród publikowanych wówczas „ludowych” opo
wieści znalazły się legendy, łączące zwycięskie bitwy Stefana Wielkiego 
z fundacjami monastyrów, pochodzące zarówno z kronik Urechego i Ne
culce, jak i z utworów romantyków rumuńskich -  Alecsandriego, Boliti- 
neanu czy Eminescu. Wiele „ludowych opowieści” cytowanych było za 
ówczesnymi gazetami i popularnymi czasopismami (m.in. „Făt Frumos”, 
„Sfatul Ţării”, „România nouă”, „Bucimul român”) oraz monografiami 
poszczególnych wiosek70, a nawet pracami naukowymi (m.in. Iorgi). W po
szukiwaniu ludowych tradycji etnografowie rumuńscy powoływali się jed
ni na drugich i cytowali wzajemnie. Jednocześnie pojawiły się wydawnic
twa o charakterze popularnym, których zadaniem była popularyzacja kultu 
Stefana Wielkiego w społeczeństwie. Wysiłki mające na celu upowszech
nienie kultu Stefana musiały być znaczne, skoro, jak twierdzi jeden z ów
czesnych etnografów -  Tudor Pamfile, z okazji 400-lecia śmierci hospoda
ra 2 lipca 1904 roku we wszystkich cerkwiach Rumunii, począwszy od 
Putnej a skończywszy na cerkiewkach położonych w maleńkich wiosecz
kach, odbyły się specjalne modlitwy za hospodara (1919: 1).

W XX wieku mitologii militarnych fundacji Stefana Wielkiego ulegali 
kolejni badacze, przytaczając ją  jako oczywistość i powołując się przy tym

70 Zob. m.in. Antonovici (1906); Dan (1905).
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na ludową tradycję, która przechowała przez wieki pamięć o dzielnym ho
spodarze. W latach międzywojennych Paul Henry, analizując genezę fun
dacji, podkreślał, iż pisania wskazują na konkretne intencje Stefana. Poza 
aktami wotywnymi za zbawienie swoje, rodziny oraz zmarłych, cerkwie te 
upamiętniały walki hospodara -  zarówno zwycięstwa (cerkwie w Badauţi 
i Vaslui), jak klęski (cerkiew w Războieni). Mimo iż napisy z niektórych 
cerkwi nie wspominają o walkach leżących u ich genezy, zdaniem Hen- 
ry’ego świadczą o tym wezwania świątyń: św. Jerzego -  Nosiciela Zwycię
stwa zaświadcza o wdzięczności mołdawskiego hospodara za zwycięstwa 
odniesione zwrogami ojczyzny; wezwanie św. Mikołaja mówi o tym, iż 
zwycięstwo hospodara możliwe było jedynie dzięki dokonanemu przez tego 
świętego cudowi. Fakt, iż hospodar budował cerkwie w czasach, kiedy już 
nie walczył, dowodzi, zdaniem Henry’ego, iż chciał spłacić swój dług wo
bec Boga. Nie zaakceptowawszy nigdy swojej klęski, widząc przed oczami 
całe życie, Stefan odnowił swój związek z Bogiem, a świątynie stały się „nie
mym” błaganiem o lepszą przyszłość dla Mołdawii (Henry 1930). W 1940 
roku M. Eliade, ulegając ideologii Rumunii -  Nowego Bizancjum oraz pod
kreślając mit hospodara-bohatera, wyznaczonego do obrony przed Turkami 
całego chrześcijańskiego świata, przytoczył podobną tradycję o fundacjach 
Stefana Wielkiego, wzorowaną na opisach bitwy pod Vaslui Ioana Neculce:

(...) po tym zwycięstwie [pod Vaslui-przyp. E.K.] książę rumuński nakazał swym
ludziom wspólne odmawianie modlitw oraz ogłosił czterodniowy post. Zarzą
dził także budowę klasztoru, albowiem jako człowiek wierzący przypisywał
Bogu to zwycięstwo (Eliade 1997: 56-57).

Mimo iż źródła historyczne z czasów Stefana Wielkiego w większo
ści wypadków nie potwierdzają tezy o sakralnych fundacjach hospodara, 
odpowiadających ilością liczbie stoczonych walk, a tradycja ta w Rumu
nii ukształtowała się później i zbudowana została na podstawie zaledwie 
trzech zabytków -  funkcjonuje ona do dzisiaj w kulturze potocznej. W pra
cach poświęconych Stefanowi Wielkiemu pojawiają się coraz to inne opo
wieści o fundowaniu cerkwi, u źródeł których leżały wota za zwycięstwa 
nad wrogami ojczyzny. W wielu z nich widać wyraźne przeobrażenie le
gend Urechego i Neculce, w których doszło także do wzajemnych konta- 
minacji oraz kolejnego przenoszenia treści na inne zabytki sztuki moł
dawskiej z czasów Stefana Wielkiego. Miejsce św. Prokopa i Dymitra, 
ukazujących się Stefanowi Wielkiemu i pomagających mu w walce, zajął 
w wierzeniach św. Jerzy -  jego rzeczywista postać, ukazująca się tuż przed 
bitwą lub też symboliczna chorągiew zjego wyobrażeniem, unosząca się 
nad wojskiem mołdawskim:
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My, Rumuni, wierzymy, iż tylko dzięki chorągwiom z wyobrażeniem św. Je
rzego Stefan Wielki odnosił w bitwie zwycięstwo. Na tym miejscu fundował 
cerkwie71.

Do grona wielkich „rycerzy-wojowników i wybawicieli mołdawskiego 
hospodara” dołączył także św. Eliasz. Przenosząc treści mitologiczne na 
wezwania fundacji Stefana Wielkiego, w pracy o maleńkiej cerkwi św. Elia
sza położonej obecnie na przedmieściach Suczawy, rumuński profesor 
M. Seşan tak tłumaczył związek między poświęceniem świątyni tej postaci 
a mołdawskim hospodarem:

Poświęcenie wezwania tej cerkwi św. Eliaszowi może mieć związek z faktem, 
iż święty ten był uznawany za wybrańca Boga, dlatego że ujawnia się na Prze
mienienie Pańskie Chrystusa Zbawiciela (Mat 17, 3), a następnie został zabra
ny razem z Mojżeszem przez Chrystusa, podobnie jak Jan Chrzciciel, który 
chodził prorokować na jego miejsce (Mat 17, 11). Wyobrażony jako władca 
mocy błyskawic, czczony był przez wschodnich chrześcijan jako wielki święty, 
a także, jak to głosi akatyst: jako poprzednik drugiego przyjścia Chrystusa, mi
łośnik duchowej czystości, przewodnik po drodze prawdziwej wiary, niszczy
ciel idoli i fałszywych proroków oraz pustych przesądów, oświetlający drogę 
tym, którzy błądzą w ciemności, mściciel ciemiężonych, obrońca osieroconych 
i prześladowanych, karzący potężnych przeciwników występujących przeciw 
tym, którzy trudzą się za sprawiedliwość i prawdę. Te wszystkie przymioty św. 
Eliasza odpowiadały potrzebom władzy Stefana, który bronił ziemi [...], opie
rającej się Turkom. Dlatego monastyr św. Eliasza, zamieszkiwany przez dziel
nych mnichów, wyświęcony przez metropolitę księstwa Gheorghe cel Bătrîn 
(-1511), pełnił misję ochraniania chrześcijaństwa (Seşan 1959: 80).

Podobne treści utrwalone zostały w modlitwach liturgicznych, napisa
nych z okazji wyświęcenia hospodara w 1992 roku i powtarzanych corocz
nie z okazji święta Stefana Wielkiego:

Wznosząc wspaniałe cerkwie, prawdziwe podziękowanie skierowane do Boga 
za zwycięstwa, które dał ci Bóg nad wrogami prawowitej wiary, kazałeś 
wymalować na nich święte ikony według porządku Kościoła, wiedząc, że są 
one świadectwem posłania Boga do ludzi i wzniesienia ich do Boga. Umacnia
my się w prawowitej wierze poprzez oblicza świętych ikon, które ozdabiają 
święte miejsca modlitw, wzniesione przez ciebie, przesławny Stefanie, teolo
giczne piękno duchowe człowieka przebóstwionego, na które patrzymy i któ
rym kłaniamy się (czcimy) (Sfinţi b.d.: 52).

Podobnie informacja z kroniki Urechego, mówiąca o 44 cerkwiach 
wzniesionych przez Stefana Wielkiego w ciągu 47 lat panowania, wciąż

71 Badania własne, M, NN, lat 56, filolog.
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stanowi dla wielu rumuńskich historyków niepodważalną prawdę, którą 
starają się potwierdzić w swoich badaniach. Tam, gdzie wiedza jest niecią
gła i nie jest możliwe rozstrzygnięcie pewnych kwestii, tradycja ludowa 
wiążąca powstanie większości cerkwi ze Stefanem Wielkim służy udowod
nieniu tez naukowych. Takie poglądy odnajdujemy w pracach współcze
snego historyka M. Păcurariu, który, opisując sakralne fundacje Stefana 
Wielkiego, umieszcza pośród nich także cerkwie przypisywane mu według 
legendy, stwierdzając, iż ich ilość jest bliska liczbie podawanej przez Ure
chego (1992: 21-22).

W zbiorowych wyobrażeniach o sakralnej przestrzeni cerkwi i mona
styrów mołdawskich, ich programie ikonograficznym oraz zachowanych 
tu zabytkach sztuki szczególnego znaczenia nabierają ikony św. Jerzego 
oraz rycerzy-wojowników. Postaci tych świętych namalowane zostały na 
południowej ścianie zewnętrznej niektórych cerkwi, m.in. w Humorze 
i Vatra Moldoviţei. Kolejno, jedna pod drugą, przedstawione są zazwy
czaj ikony św. Jerzego zabijającego smoka, św. Dymitra zabijającego Mak- 
symiana oraz św. Nestora zabijającego cesarza Dacjana; niekiedy poja
wia się także ikona Archanioła Michała. Ikona św. Jerzego zabijającego 
smoka widnieje także na zewnętrznej, południowej ścianie cerkwi w Vo
roneţ, obok wejścia (po lewej stronie) oraz na ścianie zewnętrznej absy
dy wschodniej, w centrum ikony Wielkie Święto Niebiańskie. W świado
mości rumuńskiej ikony te pełnią funkcję apotropheionu -  symboliczne
go odpędzania różnych wcieleń zła od przestrzeni świątyni. Niekiedy ikony 
te odrywano od kontekstu religijnego i przypisywano im znaczenia zwią
zane z ideami polityczno-narodowymi. Wielu badaczy w postaciach po
konywanych przez tych świętych widziało „wielkich wrogów” Stefana 
Wielkiego -  Polaków i Węgrów:

Na łuku kolumny trzech rozkrzyżowanych, jak gdyby tańczyli sarabandę. Za
zwyczaj są tu przedstawieni dumni (świetni) jeźdźcy -  Święty Jerzy i Święty 
Dymitr. Nie ma cerkwi bez ich przedstawienia. Rozpoznasz Świętego Dymitra 
gdyż zamiast smoka, zabija króla. Na jednym z fresków potwór w koronie na
malowany został podobnie (tak samo) jak Król Polski, a na innym jak Król 
Węgier, dobrzy sprzymierzeńcy (sojusznicy) Stefana, którzy go zdradzili (Gre- 
coveanu 1937: 20).

Dla S. Ulea ikona św. Jerzego, największego spośród rycerzy-wojowni
ków, ukazana tuż przy wejściu do monastyru w Voroneţ, stała się znakiem, 
świadczącym o objęciu ochroną przez tego świętego całego Księstwa Moł
dawskiego. Patron Mołdawii, zabijający smoka, stał się wstawiennikiem 
za wolność narodu u Boga (1963: 84). Ulea połączył także ikonę św. Jerze
go przedstawioną na absydzie wschodniej tej samej cerkwi ze słynną cho
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rągwią liturgiczną z obrazem tego świętego, pochodzącą z czasów Stefana 
Wielkiego. Badacz nazwał ten typ ikonograficzny św. Jerzym Nosicielem 
Zwycięstwa i twierdził, że został on przejęty z chorągwi wojskowej Stefa
na i wprowadzony do malowideł ściennych, nadając im charakter politycz
ny, związany z ówczesną sytuacją Mołdawii. Podobne, apotropeiczne zna
czenia, pełniła także według Ulei ikona św. Michała z mieczem w dłoni, 
przewodnika niebiańskich wojsk, namalowana na ścianie absydy wschod
niej cerkwi w Humorze (Ulea 1963: 85).

Związki między ikonami św. Jerzego a Stefanem Wielkim dostrzec moż
na także współcześnie w pracach E. Simionovici, mniszki z monastyru w Vo
roneţ. W swoich rozważaniach wykorzystuje ona zarówno symbol chorą
gwi Stefana Wielkiego, jak i motyw fundacji cerkwi po zwycięskich bi
twach z wrogami Mołdawii. Podkreśla, iż Prawowierny Wojewoda Stefan 
Wielki i Święty był tak mocno związany ze św. Jerzym, iż kiedy wyruszał do 
walki, na chorągwiach księstwa miał ikonę tego świętego. Podobne związ
ki uwidaczniają się, zdaniem tej rumuńskiej mniszki, w samym wezwaniu 
cerkwi w Voroneţ, którą Stefan miał ufundować po bitwie pod Războieni:

Troparion św. Jerzego [w słowach -  przyp. E.K.]: „Jako wybawiciel niewolni
ków i pomocnik biedaków, uzdrowiciel dotkniętych niemocą, wspierający przy
wódca, zwiastun zwycięstwa, Wielki Męczennik Jerzy, modli się do Chrystusa 
o zbawienie naszych dusz” ukazuje główne przyczyny, dla których Prawowier
ny Wojewoda wybrał go jako patrona swojej fundacji. Kiedy wojewoda, przy
tłoczony zwycięstwem Turków pod Războieni (1476), przybył, aby prosić Ojca 
Daniela Hezychastę o radę, ów zachęcił go i nakłonił, aby -  po zwycięstwie -  
ufundował Monastyr pod wezwaniem św. Jerzego (Simionovici 1997: 41).

Ów wstawienniczy charakter posiadają także, zdaniem Simionovici, inne 
ikony wyobrażające św. Jerzego -  na wschodniej absydzie cerkwi, w typie 
ikonograficznym przejętym z chorągwi Stefana Wielkiego, oraz ikony św. 
Dymitra i św. Jana Nowego, otaczające św. Jerzego. Święci ci, wprowa
dzeni do monumentalnej sceny Modlitwy Wszystkich Świętych, zajmującej 
przestrzeń wszystkich trzech absyd, świadczą o politycznym znaczeniu tej 
kompozycji (Simionovici 1997: 40-44).

W pewnych kontekstach zbiorowych wyobrażeń malowane ściany cer
kwi bukowińskich stawały się symbolem przestrzeni i granic całego Księ
stwa Mołdawskiego (Ulea 1972: 46). Rycerze-wojownicy, symbolicznie 
górujący nad przestrzenią Księstwa, pełnili funkcję obrońców jego granic, 
ostrzegając wrogów o klęsce, na którą skazani będą ci, którzy odważą się 
przekroczyć obwarowane granice. Przeciwnicy świętych, znani z legend 
chrześcijańskich -  smok czy władcy niechrześcijańscy, stawali się symbo
lami odwiecznego zła, istniejącego w świecie. Ich obraz, a niekiedy i na
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zwa, przeniesione zostały na pogan, obce narody i wyznania, które na tym 
kulturowym i religijnym pograniczu nieustannie się ze sobą kontaktowały. 
Symbolicznego znaczenia nabierała także przestrzeń świątyni, w której 
umieszczone zostały owe wizerunki. Zazwyczaj ikony świętych rycerzy- 
-wojowników malowane były na ścianie południowej; w świadomości zbio
rowej przyjęto, iż strona ta oznacza przestrzeń, z której napływa zewnętrz
ne zagrożenie (Imperium Ottomańskie). Ikony świętych wojowników na
malowane zatem na ścianach południowych stawały się rodzajem ochron
nej tarczy, od której mocy odbijać się mają atakujący i skazani zawsze na 
porażkę wrogowie.

5.2. KAWALKADA ŚWIĘTEGO KRZYŻA, IKONY WOTYWNE 
I DRZEWO JESSEGO. STEFAN JAKO „NAMIESTNIK 

CHRYSTUSOWY NA ZIEMI"

Stopniowa sakralizacja Stefana Wielkiego na podobieństwo boskiego 
namiestnika na ziemi doprowadziła do nadania nowych znaczeń zarówno 
samym świątyniom Mołdawii, jak i rumuńskiej sztuce -  ikonografii ścien
nej cerkwi i monastyrów na Bukowinie oraz zachowanych w nich zabyt
kom. We współczesnych tekstach kultury rumuńskiej, obok łączenia sa
kralnych fundacji wojewody zjego zwycięskimi bitwami, coraz częściej 
pojawiają się tendencje do rozdziału tych dwóch zagadnień. W wyobra
żeniach zbiorowych same świątynie Stefana Wielkiego stają się niekiedy 
świadectwem wielkiej wiary i pobożności mołdawskiego władcy. Prze
konanie, iż Stefan Wielki był wybrany przez Boga i miał do spełnienia 
misję obrony chrześcijaństwa, wpływa na genezę tych monastyrów w świa
domości potocznej. Dla wielu Rumunów Stefan był wyjątkowo „pokojo
wym władcą”, walczącym jedynie w obronie koniecznej, a fundacje świą
tyń mołdawskich odbywały się tuż przed zwycięskimi bitwami. Zwycię
stwo nad obcymi było więc prostą konsekwencją pobożności i wiary 
hospodara:

Stefan Wielki walczył tylko za wiarę, sam nigdy nie wszczynał wojen, nigdy 
nie atakował, tylko odpierał ataki innych. Zawsze przed walką budował cer
kiew i stąd cerkwie są teraz dowodem jego wiary. Wznoszenie cerkwi to była 
tradycja, wzniósł tyle cerkwi, ile odbył walk72.

Także chrześcijańskie legendy o życiu pierwszego namiestnika Chry
stusowego na ziemi -  cesarza Konstantyna Wielkiego posiadają swoje 
ikonograficzne odpowiedniki w malowanych świątyniach na Bukowinie,

72 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 35, mniszka.
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m.in. w cerkwi pw. Podniesienia św. Krzyża w Pătrăuţi oraz pw. Ścięcia 
Głowy Jana Chrzciciela w Arbore. Na wewnętrznych ścianach tych świą
tyń przedstawiona została ikona, określana w sztuce Kościoła wschodnie
go terminem Kawalkada świętego (cesarza) Konstantyna (Cavalcada Sf. 
(împăratului) Constantin). W scenie tej widzimy postać Konstantyna Wiel
kiego na białym koniu, otoczonego postaciami świętych rycerzy- 
-wojowników i męczenników: św. Jerzego, św. Dymitra, św. Prokopiusza, 
św. Merkurego, św. Nestora, św. Artemiusza, św. Teodora Terona, św. Eu- 
stracjusza. Świętym przewodzi Michał Archanioł, wskazujący na znak 
krzyża, widniejący na niebie. Historycy sztuki uznają tę scenę za ikono
graficzne odwzorowanie legendy o ukazaniu się Świętego Krzyża Kon
stantynowi Wielkiemu (Ulea 1963: 77). Tymczasem charakterystyczne 
jest, iż w tradycji rumuńskiej sceny te stają się dzisiaj grą symbolicznych 
podtekstów. Andre Grabar, francuski bizantynista, w 1930 roku wysunął 
hipotezę, iż ikona Kawalkady, w której św. Konstantynowi Wielkiemu 
towarzyszą najwięksi w tradycji chrześcijańskiej rycerze-wojownicy, 
miała „ukryty kod” i odnosiła się w rzeczywistości do politycznej sytu
acji Mołdawii i misji, zleconej przez chrześcijański świat Stefanowi Wiel
kiemu (1930: 19-22). Myśl Grabara podjęli niektórzy badacze rumuńscy. 
Sorin Ulea, ulegając ideologii politycznej, twierdził, iż powstanie malo
wideł przypada na okres kształtowania się rumuńskiej świadomości na
rodowej w obliczu zagrożenia ze strony Ottomanów (sic!), które powo
dowało, iż nie można było wówczas malować pewnych tematów wprost 
(Ulea 1963: 75). Zajmując rozległą przestrzeń, najważniejsze ikony ścien
ne, w tym Kawalkada św. Krzyża, widoczne były dla wiernych wchodzą
cych do świątyni, ukazując pod postacią kanonicznych obrazów treści 
odnoszące się symbolicznie do politycznej sytuacji Mołdawii. Dawały 
one nadzieję na zwycięstwo nad Ottomanami (Ulea 1963: 76). Dla Virgi- 
la Vătăşianu ikona Kawalkady św. Krzyża miała sens alegoryczny -  przed
stawiała walkę polityczną Mołdawian przeciwko Półksiężycowi (1965: 
23). Podobne treści, w których ikony cerkwi mołdawskich nabierały zna
czeń symbolicznych, związanych z wielkim mitem bizantyjskości tej kul
tury, pojawiły się w pracy I. Crăciunaşa, który w postaci św. Konstanty
na widział Stefana Wielkiego, drugiego Konstantyna, stojącego na straży 
zagrożonego przez Turków chrześcijaństwa (Crăciunaş 1970: 151). Bia
ły koń Konstantyna stał się w zbiorowych wyobrażeniach rumakiem moł
dawskiego hospodara, a wojsko bizantyjskiego imperatora, zesłane mu 
przez Chrystusa -  wojskiem Stefana. Hospodar, będąc wybrańcem Chry
stusa, ustanowionym do rządów wjego imieniu na ziemi, pełnił funkcję 
następcy i kontynuatora misji św. Konstantyna. Podobnego zdania jest 
D.H. Mazilu, który w ikonie Kawalkady św. Krzyża widzi ideę krucjaty
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Stefana Wielkiego i całego chrześcijaństwa przeciwko islamowi. Zdaniem 
badacza, program ikonograficzny cerkwi średniowiecznych stawał się 
środkiem przekazującym  nie tylko czysto liturgiczne tematy Kościoła 
wschodniego, lecz także idee polityczno-narodowe ówczesnego czasu. 
Stefan Wielki -  hospodar, który skłonił mistrzów malarzy do wykonania 
określonego programu ikonograficznego w cerkwiach mołdawskich, ad
resował przedstawienia Konstantyna Wielkiego ijego walki prowadzo
nej pod znakiem krzyża wspólnie z największymi rycerzami-wojownika- 
mi Chrystusa, do swoich rodaków i całego chrześcijańskiego świata, pra
gnąc zmobilizować wszystkich do walki przeciwko Turkom (Mazilu 1999: 
78-79). Podobne znaczenie Kawalkady św. Krzyża podkreśla Ion I. Solca- 
nu, widząc w niej inwokację o zwycięstwo Mołdawii w walce przeciwko 
niechrześcijańskim Turkom i Tatarom, skierowaną przez Stefana Wielkie
go ijego syna Bogdana III do symbolu Świętego Krzyża, o zwycięstwo 
Mołdawii w walce przeciwko niechrześcijańskim Turkom i Tatarom. Naj
ważniejsza rola w tej walce została wyznaczona Stefanowi Wielkiemu ije- 
go wojownikom. Grupy jeźdźców otaczających Konstantyna Wielkiego, 
przez analogię, stają się wojskiem Stefana (Solcanu 2002: 86).

Znaczenia, związane z tą ikoną, w niewielkim stopniu przeniknęły jed
nak do świadomości ludowej. Współcześni mieszkańcy bukowińskich wio
sek najczęściej w ogóle nie dostrzegają ikony Kawalkady św. Krzyża na 
ścianach cerkwi. Charakterystyczne jest jednak, iż w niektórych miejsco
wościach Bukowiny o symbolice religijnych walk Stefana Wielkiego, uka
zanych w ikonie Kawalkady, opowiadają duchowni lub opiekunowie-prze- 
wodnicy po cerkwiach. W Arbore ksiądz, zapytany o tę ikonę, odnajduje ją  
w zniszczonych freskach przednawia, opisując kolejne postaci oraz ukazu
jąc jej symbolikę nawiązującą do walk Stefana Wielkiego:

Sens ikony Kawalkady św. Krzyża jest taki -  Stefan Wielki jak cesarz Konstan
tyn walczy z poganami, z Turkami73.

Podobne znaczenia wskazywane są przez jednego z opiekunów cerkwi 
w wiosce Pătrăuţi. O świadomym nawiązywaniu przez samego Stefana 
Wielkiego do postaci Konstantyna Wielkiego świadczą, według informa
tora, fragmenty starszych malowideł, widoczne pod scenami wotywnymi 
i ikoną Kawalkady:

Spod ikon ścian wewnętrznych wychodzą inne ikony, starsze. Mówią, że Ste
fan Wielki rozkazał budować cerkiew i pojechał na wojnę. Ludzie czekali na 
niego, ale nie wracał, zaczęli malować. Kiedy Stefan Wielki wrócił, cerkiew 
była już całkiem wymalowana. Rozgniewał się, że nie czekali i rozkazał ją jesz-

73 BT, Arbore, M, NN, lat 58, ksiądz.
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cze raz pomalować, i stąd te stare ikony, pod nowymi. Tu kazał wymalować
siebie z rodziną i św. Konstantyna z Krzyżem74.

Podobną symbolikę, nawiązującą do Stefana Wielkiego jako dziedzi
ca bizantyjskiej tradycji politycznej oraz namiestnika Bożego na ziemi, 
można odnaleźć w ikonografii tzw. fresków wotywnych, zwanych także 
freskami fundacyjnymi. W tradycji chrześcijańskiej ilustrowały one w swej 
pierwotnej formie tzw. dar wotywny, ofiarę dla Boga, składaną Stwórcy 
przez władcę z nadzieją na zbawienie siebie i rodziny. W miarę utrwala
nia się w kulturze średniowiecza stereotypu świętości i narodowych za
sług dynastii panujących, akt fundacyjny władców prawosławnych sta
wał się jednocześnie symbolem legitymizmu władzy, a sceny te w zbio
rowych wyobrażeniach oznaczały obdarzenie władców fundatorów Bożą 
łaską i charyzmą. Jak twierdzi Tadeusz Trajdos, w kulturze bizantyjskiej 
freski wotywne były jednym z najsilniejszych ikonograficznych znaków 
udziału ziemskiej władzy wświecie boskim (Trajdos 1989: 151-200). 
Kreacja Stefana Wielkiego w mitycznym świecie zbiorowych wyobra
żeń na następcę bizantyjskich basileusów, symbolicznie wyznaczonego 
przez Boga do obrony chrześcijaństwa powodowała, iż w mitologii ru
muńskiej sceny te służyły podkreśleniu szczególnej pozycji mołdawskie
go władcy, który w powszechnym odczuciu stał się równy basileusom. 
Przypomnę, iż w schemacie tej sceny, umieszczanej zazwyczaj we wnę
trzu (nawie lub przednawiu), pojawiają się niekiedy wyobrażenia postaci 
Stefana Wielkiego ijego rodziny, umieszczone w otoczeniu Matki Bo
skiej, Chrystusa i świętych. Zazwyczaj hospodar, wręczający makietę 
wybudowanej świątyni, wyobrażany jest wraz z patronem cerkwi u stóp 
tronu Chrystusowego. Takie wyobrażenia zachowały się m.in. na we
wnętrznych ścianach świątyni w Voroneţ (gdzie hospodarowi towarzy
szy patron cerkwi -  św. Jerzy), w cerkwi w Pătrăuţi (postaci św. św. Kon
stantyna i Heleny) oraz św. Eliasza k. Suczawy (prorok Eliasz). Znamienne 
jest, iż w rumuńskiej świadomości obrazy te są potwierdzeniem szcze
gólnego związku, łączącego Stefana Wielkiego, Chrystusa i świętych, oraz 
świadectwem jego nieziemskiej, a więc boskiej natury i władzy (Henry 
1930a). Takie znaczenie ma zwłaszcza fresk wotywny w cerkwi w Pătrăuţi, 
na którym cesarz Konstantyn prezentuje tronującemu Chrystusowi woje
wodę Stefana ijego rodzinę (Grabar 1930: 20). O misji mołdawskiego ho
spodara, świadomego swojego posłannictwa w dziejach chrześcijaństwa, 
świadczy także wezwanie cerkwi -  Podniesienia św. Krzyża, unikalne w tym 
czasie na ziemiach ortodoksji. Nagromadzenie znaków odnoszących się do 
bizantyjskiej tradycji -  postaci św. Konstantyna i Heleny trzymające w dło-

74 BT, Pătrăuţi, M, NN, opiekun cerkwi.
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niach Święty Krzyż wewnątrz (obok fresków wotywnych w nawie) i na 
zewnątrz cerkwi (nad portalem we freskach chramowych), cesarz Konstan
tyn przedstawiający Stefana Wielkiego Chrystusowi, wezwanie cerkwi, 
Kawalkada i postaci Świętych Wojowników -  świadczą o świadomym, ale
gorycznym nawiązaniu do dziedzictwa bizantyjskiego. Misja walki prze
ciwko islamowi została oddana w ręce mołdawskiego hospodara, a znakiem 
tego jest ikonografia (Grabar 1930: 21). Podobnego zdania był V. Drăguţ, 
który zwracał uwagę, iż postaci św. Konstantyna i św. Heleny były w wy
obrażeniach człowieka żyjącego w średniowieczu symbolem wskazującym, 
iż Stefan Wielki, jak cesarz Konstantyn, jest wojownikiem walczącym
0 zwycięstwo krzyża nad wrogami chrześcijaństwa, identyfikowanymi 
w tym  czasie z Turkami (Drăguţ 1982: 186). Jednocześnie najsilniejszym 
potwierdzeniem czerpania władzy ze źródła bożego („z woli i nadania Chry
stusa”) stała się w świadomości rumuńskiej postać tronującego w mandorli 
Chrystusa Pantokratora, który, udzielając błogosławieństwa w scenach wo
tywnych Stefanowi Wielkiemu ijego rodzinie, symbolicznie przekazuje 
mu misję obrony chrześcijańskiej wspólnoty. Tadeusz Trajdos twierdzi, że 
ów gest Chrystusa był w sztuce bizantyjskiej rozumiany jako wariant tzw. 
symbolicznej koronacji basileusa, dokonywanej przez Chrystusa (1989: 151
-200). W potocznej kulturze owo wyobrażenie stało się znakiem szczególnej 
charyzmy władcy, opierającym się na przekonaniu, iż wywyższa go bezpo
średnio sam Bóg (Solcanu 2002: 249). Podobne treści związane były z wy
obrażeniem rodziny Chrystusowej (święci), otaczającej tron Chrystusa i ro
dziny władcy, zmierzającej w symbolicznym pochodzie do tronu Chrystu
sa. W powszechnym odczuciu rodzina władcy stawała się ziemskim obrazem
1 odpowiednikiem rodziny Bożej.

Podobne przykłady umieszczania Stefana Wielkiego w świecie familia 
Christi, świadczące o kreowaniu własnego wizerunku przez niego samego, 
odnajdujemy w innych zabytkach sztuki prawosławnej, pochodzących z cza
sów mołdawskiego hospodara. W muzeum monastyru w Putnej znajduje 
się pochodzące z 1500 roku dzieło sztuki zwane Zavesa (haftowana złotem 
zasłona Ukrzyżowania), przedstawiające Stefana Wielkiego ijego żonę pod 
Chrystusowym krzyżem; stają się oni w ten sposób, na równi z chrześcija
nami pierwszych wieków, świadkami Ukrzyżowania. Podobne treści moż
na odczytać na haftowanej stule z II połowy XV wieku z monastyru Do- 
brovaţ, obecnie znajdującej się w zbiorach Narodowego Muzeum Sztuki 
Rumuńskiej w Bukareszcie (Muzeul Naţional de Artă României -  Galeria 
de Artă Românească), na której widzimy hospodara ijego żonę za Matką 
Bożą, Janem Chrzcicielem i dwunastoma apostołami. Podobnie, idea na
miestnictwa, a zarazem szczególnego związku Stefana z Bogiem, podkre
ślana jest w tryptyku Deesis, zachowanym w cerkwi w Putnej. Według tra
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dycji rumuńskiej, tryptyk ten hospodar nosił, modląc się o wygraną w wal
kach z poganami.

O suwerennej władzy, równorzędnej basileusom, przypisywanej w mi
tycznych dziejach Stefanowi Wielkiemu, świadczą także inne atrybuty, 
wiążące symbolikę ikon ściennych cerkwi mołdawskich z misją wyzna
czoną hospodarowi. W 1956 roku rumuński malarz Costion Petrescu uka
zał postać Stefana na tle mołdawskiego herbu, z mieczem i berłem w kształ
cie krzyża, które używane było przez cesarzy bizantyjskich jako Namiest
ników Chrystusa, równych apostołom (Pipidi 2001: 59-63). Z okazji 
kanonizacji Stefana Wielkiego w 1992 roku mnich Vartolomeu z monasty
ru Sihăstria namalował ikonę, na której hospodar wyobrażony został z Chry
stusowym krzyżem w prawicy i makietą cerkwi w lewicy, symbolizujący
mi misję władcy na ziemi. W we współczesnej kulturze rumuńskiej kreacja 
Stefana Wielkiego na bizantyjskiego basileusa, wykorzystująca malowidła 
ścienne bukowińskich cerkwi, pojawiła się na okładce popularnej, dwuto
mowej pracy pt. Stronice z dziejów naszego narodu rumuńskiego (Pagini 
din istoria neamului nostru romanesc), wydanej w 2000 roku nakładem 
Wydawnictwa Arcybiskupstwa Mołdawii i Bukowiny. Na okładce przed
niej obu tomów widnieje postać Stefana Wielkiego na tle ikony Drzewa 
Jessego z południowej ściany cerkwi w Voroneţ. W warstwie znaczenio
wej kompozycja ta jest ikonograficznym wyobrażeniem genealogicznego 
drzewa Chrystusa. Hermeneia Dionizusza z Furny nakazuje w scenie tej 
malować spoczywającego na zieleni Jessego, z którego ramion wyrastają 
ku górze trzy gałęzie; dwie z nich splatają się z sobą; trzecia, największa, 
wznosi się w górę i rozgałęzia. Po jednej stronie wplecione są wizerunki 
żydowskich królów -  przodków Chrystusa. Na wierzchołku gałęzi umiesz
cza się zwyczajowo postać Marii z Dzieciątkiem. Po drugiej stronie drze
wa przedstawia się postacie starotestamentowych proroków, którzy spo
glądają iwskazują na Chrystusa (Dionizjusz z Furny 1983: 78). O włącze
niu tej ikony w wielkie mity kultury rumuńskiej świadczą atrybuty, trzymane 
przez Stefana Wielkiego -  miecz w lewicy i berło zakończone znakiem krzy
ża w prawicy, przeniesione z obrazu Costiona Petrescu. Warto także wspo
mnieć, iż postać Stefana Wielkiego umieszczona została w miejscu sceny 
Bożego Narodzenia (sic!), tuż obok starotestamentowych proroków, wska
zujących dłońmi na hospodara. Podobnie, o misji obrony całego chrześci
jaństwa powierzonej Rumunii świadczy także odwrotna strona okładki tomu 
I, gdzie w tym samym miejscu ikony Drzewa Jessego widnieje mapa Ru
munii, na której umieszczone są słowa popularnej pieśni patriotycznej. Na 
stronie odwrotnej tomu II w miejscu tym widnieje drewniana cerkiew w Put
na, której fundacja, według tradycji, przypisywana jest twórcy państwo
wości mołdawskiej -  Dragoşowi (Pagini 2000).
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5.3. WĄTKI I MOTYWY MITU STEFANA WIELKIEGO 
WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE LUDOWEJ 
(NA MATERIALE Z BADAŃ TERENOWYCH)

Rozpowszechniane na terenach rumuńskich oficjalne teksty dotyczące 
Stefana Wielkiego, wywodzące się z kronik mołdawskich, twórczości ro
mantyków oraz idei narodowo-politycznych XIX wieku, przeniknęły do 
świadomości ludowej, gdzie zostały przyswojone we właściwy jej sposób. 
Adaptacja legend o genezie monastyru w Putna z kroniki Neculce, oparta 
na motywie prowokacji sacrum, oraz tradycja łącząca fundacje Stefana Wiel
kiego ze zwycięskimi bitwami, utrwaliły się tak mocno w świadomości lu
dowej, iż stanowią wniej swoisty wzorzec, rodzaj archetypu, który wpły
nął z kolei na budowę większości monastyrów, fundowanych przez innych 
władców. Elementy mitu Stefana Wielkiego już na przełomie XIX i XX 
wieku zaczęły wypełniać luki w ludowej wiedzy historycznej, przenosząc 
się na postaci innych fundatorów i inne zabytki sztuki. Szczególnie popu
larny w opowieściach ludowych stał się wówczas motyw fundowania cer
kwi jako wotów po zwycięskich walkach (np. wzniesienie świątyń w Bo
rzeşti, Ciortărei czy Vîrful Mănăstirii połączone zostało ze zwycięskimi 
bitwami mołdawskiego hospodara z Turkami)75. Monastyry w Górach 
Rarău, Vîrful Mănăstirii czy Voroneţ powstawały jako fundacje wotywne 
po zwycięstwach nad Węgrami76, a w niektórych wersjach ludowych cer
kiew w Vîrful Mănăstirii ufundowana została po zwycięstwie nad Lacha
mi77. W ludowej wizji historii jako przeciwnicy Stefana Wielkiego pojawi
li się także Moskale, nad którymi zwycięstwo zostało uczczone ufundowa
niem cerkwi św. Jerzego w Suczawie78. Motywy te były wówczas tak 
popularne, iż funkcjonowały samodzielnie, bez związku z konkretnym mo
nastyrem czy wrogami Stefana (Brill 1987: 102-104; Bogdan 1904: 45). 
Pomocnikami hospodara stawali się święci rycerze-wojownicy, znani z kro
nik mołdawskich (św. Jerzy, św. Dymitr czy św. Prokopiusz) i inni święci, 
którym poświęcone zostały poszczególne świątynie. W jednej z zapisanych 
wówczas legend o genezie monastyru św. Onufrego w Mănăstirea k. Sire
tu, jako „wojownik” Stefana pojawił się anachoreta -  św. Onufry:

Powiadają, że wojewodzie Stefanowi wiele pomagał podczas bitew św. Onufry 
i dlatego też wybudował on monastyr św. Onufrego w Mănăstirea k. Siretu 
(E. Niculiţă-Voronca 1998b: 109; Brill 1970: 87).

75 Na ten temat zob. legendy przytoczone przez: Bogdan (1904: 27); Brill (1970: 87), 
Niculiţa-Voronca (1998b:); Pamfile (1919: 6).

76 Brill (1987: 93); Bogdan (1904: 27); Pamfile (1919: 30-31); Marian (1895: 104-117).
77 Brill (1987: 93); Bogdan (1904: 27).
78 Pamfile (1919: 20-21).
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Tradycja łączenia fundacji ze zwycięskimi bitwami, zapośredniczona 
poprzez rozmaite teksty kultury rumuńskiej (kroniki, prace popularne, wy
dawnictwa religijne, naukę w szkołach, Cerkiew) ma swoje odzwierciedle
nia we współczesnych opowieściach mieszkańców z wiosek Bukowiny. Nie 
jest ona jednak kontynuacją ludowej tradycji, sięgającej czasów późnego 
średniowiecza czy choćby XIX-wieku. Na pytanie, jakie jest źródło infor
macji o Stefanie Wielkim, mieszkańcy wiosek wskazują zazwyczaj na zna
ną ze szkoły twórczość kronikarzy lub romantyków rumuńskich oraz na 
autorytet mnichów i mniszek z malowanych cerkwi. Współczesne opowieści
0 świątyniach mołdawskich wyraźnie łączą rozmaite teksty kultury, funk
cjonujące w zbiorowych wyobrażeniach na zasadzie swoistej oczywisto
ści. W genezie cerkwi w Voroneţ łączą się ze sobą motywy legend, zna
nych z kroniki Neculce:

Cerkiew powstała w 1488 roku. Zbudował ją Stefan Wielki. Pustelnik Daniel 
powiedział mu, że trzeba ją zbudować. Została zbudowana po zwycięstwie nad 
Turkami. Budowa trwała trzy miesiące, trzy tygodnie i trzy dni, od maja do wrze
śnia, przedsionek został dobudowany później. Wystrzelił trzy strzały i dopiero 
tam, gdzie spadła trzecia strzała wybudowano cerkiew. Strzelał Stefan Wielki79.

Charakterystyczne jest, iż we współczesnej ludowej świadomości po
stać i działania Stefana Wielkiego stały się rodzajem kliszy czy matrycy, 
którą przykłada się do postaci i działań innych władców. Nawet wówczas, 
gdy w genezie cerkwi pojawia się jej rzeczywisty historyczny fundator, to
1 tak wjego działania wplata się wątki z legend Stefana Wielkiego. Świa
domość ludowa posługuje się utrwalonym mechanizmem myślenia mitycz
nego, w którym dominowały odniesienia do początków, postaci czy też 
działań archetypicznych. Nie oznacza to jednak, iż początek, postaci i ich 
działania są takie same jak w archaicznych opowieściach -  ich miejsce zaj
mują kolejne postaci, stając się kolejnym punktem odniesienia. W ludowej 
genezie cerkwi w Vatra Moldoviţei historyczny fundator starej, zniszczo
nej już budowli, Aleksander Dobry, uznawany jest za fundatora świątyni 
obecnej, będącej w rzeczywistości fundacją Piotra Raresza, a wykonuje 
działania analogiczne, jak panujący kilkanaście lat później Stefan Wielki:

Cerkiew jest stara, bardzo stara, po 1410 roku był wybudowany tu pierwszy 
monastyr. Wybudował go Aleksander Wielki. Wystrzelił strzałę i tam, gdzie 
trafiła, było miejsce na zbudowanie monastyru. Malował Piotr Raresz, malarz 
rumuński, mołdawski, tutejszy, dlatego jest dużo naszych. Wielu świętych tu 
namalowanych nosi stroje w tutejszych kolorach -  czerwonych, niebieskich80.

79 BT, Voroneţ, K, NN, lat 45, wykształcenie średnie, gospodyni, Rumunka, prawosławna.
80 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 74, ewangeliczka z rodziny niemieckiej.
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To specyficzne zniesienie czasu w archaicznej ontologii powoduje, iż 
w zbiorowej pamięci prawie każdy mołdawski władca naśladuje bohatera 
-  Stefana Wielkiego. Każdy malowany monastyr na Bukowinie posiada 
tym samym „swojego Stefana”. W opowieści mieszkańców wioski Arbore 
cerkiew, której fundatorem był według źródeł historycznych Luca Arbore, 
wybudowana została przez tureckich jeńców po wygranej bitwie Stefana 
Wielkiego:

Tu kiedyś był las. Wtedy Stefan Wielki walczył z Turkami. Zmusił więźniów, 
aby budowali cerkiew. Cerkiew zbudowana została z półtorametrowych kamieni. 
Wykopali dziurę, w którą włożyli te kamienie. Stefan po każdej wygranej bi
twie budował cerkiew, stoczył ich 4281.

Podobne motywy odnajdujemy w opowieści o genezie cerkwi w Put- 
nej, która według wierzeń ludowych wybudowana została przez Daniela 
Hezychastę -  przywódcę kraju, w rzeczywistości mnicha i powiernika Ste
fana Wielkiego:

Daniel Hezychasta był przywódcą kraju i strzelał strzałami, gdzie upadła strza
ła, tam był ołtarz, wystrzelił ze wzgórza i tam upadła strzała, to był dla niego 
znak i tam postawił ołtarz82.

Współczesna ludowa świadomość historyczna przeniosła także legendę 
Stefana Wielkiego na działania jego syna -  Piotra Raresza, który był rze
czywistym fundatorem drugiego monastyru w Vatra Moldoviţei:

Cerkiew wybudowana została jakieś 600 lat temu, wybudował Piotr Raresz, 
prawdopodobnie przez strzałę, tak jak Stefan Wielki, gdzie rzucał strzałę, tam 
budował monastyr83.

Monastyr założony był w 1532 roku, finansował Piotr Raresz, naturalny syn 
Stefana Wielkiego, najbardziej przezeń ukochany, najpobożniejszy i najbar
dziej wierzący. We wsi żyją jego potomkowie -  rodzina Ţiganescu. Piotr Ra
resz sprowadzał i osadzał tu ludzi. Po każdej wygranej bitwie budował mona
styr84.

81 BT, Arbore, M, NN, lat 70, Rumun, prawosławny; K, NN, lat 76, Rumunka, prawo
sławna.

82 BT, Suceviţa, K, NN, lat 59, Rumunka, prawosławna.
83 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, Rumunka, prawosławna.
Pierwsza fundacja monastyru pochodzi z czasów hospodara Aleksandra Dobrego, ojca 

Stefana Wielkiego. Z nieznanych przyczyn monastyr uległ w XV wieku zniszczeniu. W 1532 
roku syn Stefana, Piotr Raresz, ufundował nową światynię, nieopodal miejsca, na którym 
wznosiła się dawna. Jej ruiny są widoczne do dziś.

84 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 45, ukończone technikum budowlane, pracowała 
przy renowacji cerkwi.
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W ludowej świadomości doszło do specyficznej kompilacji legend Ne
culce, opartych na motywach prowokacji sacrum poprzez wystrzelenie strza
ły oraz fundacji monastyrów po zwycięskich bitwach. Motywy te połączy
ły się w jedną oczywistą opowieść, w której narratorzy nie dostrzegają żad
nych nieścisłości:

Monastyr zbudowany został przez Piotra Raresza, po wygranej bitwie z Turka
mi. Piotr Raresz modlił się do Boga. Bóg przepowiedział mu, że po każdej 
wygranej bitwie ma stawiać monastyr. Wystrzelił strzałę z łuku i tam, gdzie 
padła miał stanąć monastyr85.

Przytoczone wypowiedzi stanowią doskonały przykład innego sposo
bu patrzenia na historię, w którym przeszłość jawiła się poprzez teraźniej
szość (Hajduk-Nijakowska 1983: 6). W ludowej świadomości przeszłość 
nie była przechowywana i kumulowana, ale odtwarzana poprzez otaczają
cą rzeczywistość -  elementy krajobrazu, zabytki, które stawały się znaka
mi przeszłości, znakami minionych wydarzeń czy znakami postaci, włączo
nymi i zmodyfikowanymi przez własne kategorie poznawcze i ludową wy
obraźnię (Hajduk-Nijakowska 1993: 7). Zapośredniczony woficjalnych 
tekstach, mit Stefana Wielkiego odtwarzany jest przez każdą malowaną 
cerkiew. Charakterystyczne, iż w opowieściach ludowych nie utrwaliły się 
żadne legendy, związane z fundacjami innych władców mołdawskich, a ich 
imiona (przywoływane jedynie w genezie cerkwi) łączone są z zabytkami 
poprzez wątki i motywy legendy Stefana.

W świadomości ludowej bardzo silnie utrwaliło się także przekonanie 
o wyjątkowym związku św. Jerzego i Stefana Wielkiego, ujawniające wła
ściwość myślenia archaicznego, o którym pisał M. Eliade -  postać Stefana 
Wielkiego, przeobrażana historycznie, włączona zostaje do struktury opo
wieści, wywodzących się z pierwotnego mitu bohaterskiego (Eliade 1998b: 
49). W kulturze ludowej historia zostaje odnowiona poprzez Stefana Wiel
kiego, który przywraca dawny paradygmatyczny, mit walki Bohatera i je 
go przeciwnika -  węża (smoka, potwora morskiego) (Eliade 1998: 49-50). 
Do tego typu tekstów nie można stosować linearnej kategorii czasu. W ludo
wej percepcji takich postaci odżywają stare sposoby interpretacji rzeczy
wistości, charakterystyczne dla sakralnego rozumienia świata. W mitycz
nych biografiach dochodzi do nieustannego nakładania się wątków i moty
wów, które układają się w ludowej świadomości w archetypiczną historię 
niezwykłego władcy-wojownika. Eliade zwracał uwagę, iż nie chodzi tu 
o rzeczywiste, historyczne następstwo czasowe, ale o to, iż świadomość

85 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 71, gospodyni, ukończone dwie klasy szkoły pod
stawowej.
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mityczna wyraża się m.in. włączeniem bohatera do archetypu postaci oraz 
do archetypu funkcji i działań bohaterskich (Eliade 1998: 46-60). Rzeczy
wisty czas i bohater historyczny podlegają regułom mitycznego myślenia
-  schematy mitów bohaterskich, znane z archaicznych kultur, odżywają 
przy interpretacji aktualnych wydarzeń historycznych. Już w XIX-wiecz- 
nych zapisach wierzeń ludowych wyobrażenie mitycznego balaura, z któ
rym walczył św. Jerzy, przeniesione zostało na obraz Turków, z którymi 
zmagał się Stefan Wielki. Jest to kolejna cecha archaicznej mentalności
-  obraz pierwotnego przeciwnika przekształca się wraz z historycznymi 
realiami w wizerunek narodowego czy religijnego obcego. Termin balaur 
mógł w późniejszych kontekstach historycznych oznaczać Diabła (Dame 
1893: 221) oraz obcego narodowościowo -  Turka czy Cygana (Scriban 
1939: 147). Wyobrażeniom balaura wludowych opowieściach -  olbrzy
miemu wężowi zjedną lub wieloma głowami, skrzydłami i szponami, zie
jącemu ogniem; latającemu smokowi; jaszczurce ze skrzydłami; olbrzy
mowi (Evseev 1998: 45); człowiekowi, który ma nieczystego ducha (Pam
file 1997: 292) -  odpowiada mityczne wyobrażenie Turków w folklorze 
(Bodea 1998: passim). Jednocześnie wniektórych ludowych opowieściach, 
zmodyfikowanych pod wpływem chrześcijaństwa, św. Jerzy walczył z od
powiednikiem Dioklecjana, którego nazywano Vicleţian86. Ów termin jest 
najprawdopodobniej złożeniem rzeczownika viclean, oznaczającego zdrajcę, 
człowieka bez wiary, lecz także w późniejszych przekształceniach Diabła, 
Szatana, złego ducha, Antychrysta (Simion 2000: 106) i Turka (Dame 1893: 
221; Simion 2000: 109) oraz imienia rzymskiego cesarza Dioklecjana87. 
Vicleţian może więc w niektórych kontekstach oznaczać tureckiego wład
cę. Jest to kolejny dowód, iż nie liniowe myślenie rządzi strukturą archa
icznej mentalności, ale mityczne, pozwalające poruszać się poza historycz
nym czasem. W tym znaczeniu wcześniejszym bohaterom, następcom mi
tycznych herosów, jakim w ludowych opowieściach jest św. Jerzy, przypisani 
mogą być w kulturze Turcy, późniejsi wrogowie Mołdawii, z którymi wal
czył Stefan Wielki. Podobne związki można odnaleźć w innych wyraże
niach: jednym z kulturowych przeobrażeń balaura jest căpcăun, czyli psio- 
głowiec, przeciwnik Rumunów. W wielu tekstach folkloru rumuńskiego, 
terminem căpcăun określano właśnie obce, mityczne istoty przybyłe ze 
Wschodu: Turków lub Tatarów (Bodesa 1998: passim). W świadomości lu
dowej dochodzi do wyraźnego przemieszania wątków i motywów, pocho
dzących z różnych warstw mitologicznych, a ich połączenie wykazuje po-

86 Legendy te znane były na Bukowinie, zob. np. Sfîntul Gheorghe şi împăratul Vic
leţian [w:] Nicolescu (1999: 41-42).

87 Czasownik a vicleni oznacza zdradzać, oszukiwać, także -  zdradzić wiarę, zob. Dame 
(1893: 221).
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dobieństwo do archaicznych treści, znanych z dawnych mitów bohaterskich. 
Zwycięskie walki Stefana Wielkiego, toczone pod znakiem świętych-wo- 
jowników, w ludowej tradycji odbywały się w czasach, gdy na ziemi ru
muńskiej pojawili się psiogłowcy:

Kiedy psiogłowcy [...] przybyli do naszej ziemi, wszystko obracali w proch 
i popiół (pył). Kiedy wojewoda Stefan walczył, zawsze po jego prawicy stał 
archanioł z mieczem ognia i przejmował wrogów, takich jak dziesięciu pa- 
szów (baszów), przed wojewodą. Przejmował miecz ognia archanioła. Dlate
go też Stefan budował Bogu cerkwie i kościoły, a Bóg zawsze był mu pomoc
ny. Kiedy ktoś ośmielił się powstać przeciw niemu, zwyciężał go i sprawiał, że 
długi czas się go bano, ponieważ był człowiekiem Boga (Teodorescu-Kirileanu 
1924: 14-15).

Charakterystyczne jest także, iż w ludowych opowieściach z przełomu 
XIX i XX wieku doszło do kontaminacji treści polityczno-narodowych i lu
dowych. Motyw fundowania cerkwi i monastyrów przez Stefana Wielkie
go po zwycięskich bitwach połączył się z motywem świętych (lub archa
niołów) ochraniających Stefana oraz wyobrażeniami ludowymi, dotyczą
cymi obcych narodów, będącymi przeobrażeniem archaicznych opowieści 
mitologicznych. Interesujący jest także fakt, iż cechy przypisywane w tra
dycji europejskiej psiogłowcom (Klinger 1936: 230-232) pojawiają się 
w rumuńskich opowieściach w wyobrażeniach Turków: olbrzymi wzrost, 
okrucieństwo, ludzka postać połączona z głową psa, ludożerstwo (Bodea 
1998: passim).

Podobne związki mołdawskiego hospodara ze świętym Jerzym można 
zaobserwować także we współczesnej kulturze ludowej, gdzie pod wpły
wem polityczno-religijnych idei dochodzi do kontaminacji treści znanych 
z najstarszych kronik rumuńskich. Tradycja zwycięskich walk Stefana, do
konanych pod sztandarem św. Jerzego, odżywa w wypowiedziach wielu 
informatorów z bukowińskich wiosek:

Stefan Wielki miał sztandary ze św. Jerzym, kiedy miał ciężką bitwę na sztan
darach miał wyobrażenie św. Jerzego i walczył pod jego znakiem88.

Niekiedy, gdy ścierają się ze sobą różne typy myślenia we współczesnej 
kulturze ludowej, smok -  przeciwnik z pierwotnych mitów -  staje się sym
bolem odwiecznego zła. Jednocześnie znakiem tej walki staje się ufundo
wana przez Stefana Wielkiego cerkiew:

Stefan Wielki, gdy wyruszył z Războieni ze sztandarem św. Jerzego, mówi się, 
że zabił smoka, ale smok to jest tak naprawdę wcielenie zła, nie był to normalny

88 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, Rumunka, lat 17, uczennica.
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smok, to było zło, i wygrał bitwę dzięki niemu pod Podul înalt, koło Vaslui. Po 
każdej wygranej bitwie Stefan wznosił monastyr. Stoczył 45 bitew, z których 
dwie przegrał, i wybudował 47 monastyrów89.

Owa świadomość archaiczna, zakotwiczona w micie, pozornie tylko 
świadczy o myleniu dziejów wielkich postaci; w rzeczywistości może być 
dowodem na trwałość niektórych elementów mitycznego myślenia, oży
wających niekiedy we współczesnej ludowej tradycji, oświetlonej blaskiem 
chrześcijaństwa. Biografie kolejnych świętych-bohaterów ludowych historii 
z punktu widzenia kanonicznej teologii chrześcijańskiej są herezją, ale dla 
twórców tych opowieści urastają do kanonicznej wiedzy prawdziwej. Po
wstałe z kompilacji różnych tekstów kultury, tworzą w niej kolejne wzor
cowe teksty, których konstrukcja nie powstała pod wpływem mieszania 
wątków i motywów, ale trwałości niektórych funkcji i mechanizmów myśle
nia mitycznego. Znakomitą ilustracją myślenia, w którym archaiczne treści 
mieszają się zwpływami chrześcijaństwa, jest wypowiedź jednego z infor
matorów z Bukowiny, który, opowiadając o ikonach św. Jerzego widnieją
cych na ścianach cerkwi w Arbore, posłużył się motywami z chrześcijań
skich żywotów św. Jerzego, biblijnych dziejów Jezusa oraz wątków zna
nych z rumuńskich legend bohaterskich:

Św. Jerzy jest z Palestyny, św. Jerzy Zwycięzca, bardzo go męczyli, wsadzili go 
do dołu z wapnem, był palony w ogniu i oswobodził się przez cuda, i zmar
twychwstał z martwych, był generałem, był cesarz Dioklecjan i prześladował 
chrześcijan, kłaniał się im i był zbawicielem, i on prześladował chrześcijan, ci, 
którzy się modlili, modlili się po kryjomu ze świeczkami i on, będąc obok cesa
rza, i zorientował się, że on nie jest dobry i cesarz kazał mu wybrać religię, on 
był bardzo ładny i on nie chciał, i go męczyli bardzo, św. Jerzego, skazali go, 
bili go, dawali mu truciznę do picia i nie umarł, dawali go do wapna i wsadzili 
go do więzienia, i kłuli szablami i zmartwychwstał, czynił cuda, zmartwych
wstał, wsadzili go żywego do grobu i powiedzieli: jeśli jesteś chrześcijaninem, 
zmartwychwstaniesz i zmartwychwstał, i wyzdrowiał, męczyli go, bili i Pan go 
uzdrowił, i odcięli mu głowę szablą90.

Charakterystyczne jest także, iż w świadomości ludowej związki św. 
św. Jerzego i Stefana możliwe są poprzez tę samą przestrzeń, co również 
wynika z cechy archaicznej mentalności, dla której wszystkie ważne wy
darzenia musiały się odbywać w naszym świecie, pełniącym rolę axis mun
di. W niektórych współczesnych tekstach folkloru umieszcza się czas ży
cia i działań świętego Jerzego w Rumunii, włączając je w schemat archa
icznego motywu walki ze smokiem:

89 BT, Humor, M, NN, Rumun, lat 45, dozorca w miejscowej szkole.
90 BT, Arbore, K, NN, lat 67, Rumunka, prawosławna.
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Św. Jerzy zabił smoka, też był Rumunem. W naszym kraju był smok, przez 
którego ludzie nie mogli brać wody ze studni. Kiedy szli ludzie, dziewczyny 
z wiadrami, smok ich zabijał, św. Jerzy tyle płaczu słyszał, ludzie nie mogli 
brać wody z powodu smoka, przyjechał konno z wielką strzałą i powiedział 
ludziom, że zabije smoka, i kiedy zbliżył się smok, on zabił go mieczem i tak 
się ludzie od niego uwolnili, i tak się nazywa św. Jerzy. Z tego miejsca, gdzieś 
koło Timişoary, nie umiem wam powiedzieć, tam, gdzieś to było, i odtąd był 
świętym, zanim umarł został świętym. Był związany ze Stefanem Wielkim91.

Cerkwie i monastyry mołdawskie i ich ścienne malowidła tracą niekie
dy w zbiorowych wyobrażeniach swój pierwotny, religijny sens i nabierają 
nowych znaczeń, możliwych do zrozumienia w kontekście wielkich mi
tów kultury rumuńskiej, które, opierając się na dawnych, archaicznych me
chanizmach interpretacji rzeczywistości, zmieniają jedynie znaki i dodają 
nowe treści. Chrześcijańska świątynia ijej malowidła stają się w kulturze 
rumuńskiej zwierciadłem historii, w którym odbijają się wszystkie te mity 
i idee, które istniały w kulturze rumuńskiej. Opowieść o cerkwiach i iko
nach staje się jednocześnie, a może i przede wszystkim, opowieścią o wład- 
cy-bohaterze, którego Bóg wyznaczył do wielkich rzeczy. Malarstwo i świą
tynia zyskują dzięki temu nowe znaczenia, możliwe do odczytania w kon
tekście legendy bohaterskiej i narodowo-religijnej mitologii.

91 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, Rumunka, lat 59, pracująca na roli.





NIE W SZYSCY SĄ JEDNEGO BOGA. 
WYOBRAŻENIA NARODÓW  I W YZNAŃ  

W MALARSTWIE ŚCIENNYM BUKOWIŃSKICH  

CERKWI JAKO ZNAK KULTUROWEJ KATEGORII

SWÓJ -  O BCY

V



1. PRZEDSTAWIENIA SW OICH  I OBCYCH 
W IKONOGRAFII CERKWI BUKOWIŃSKICH

1.1. NARODY, WYZNANIA I POSTACIE SWOICH  I OBCYCH

W analizie ikon bukowińskich świątyń wielokrotnie wskazywano na 
wyobrażenia rozmaitych narodów iwyznań (Podlacha 1912: 127-143; 
Ulea 1963: passim ; Garidis 1969: 86-103). Szczegóły takie obecne są 
zwłaszcza na ikonach cyklu hagiograficznego św. Jana Nowego (Voroneţ 
i Suceviţa), Oblężenia Konstantynopola, będącego ilustracją inwokacji 
z Hymnu Akatystu ku czci Matki Bożej (Arbore, Humor, Vatra Moldo- 
viţej), Sądu Ostatecznego (Voroneţ, Vatra Moldoviţei, Humor, Arbore, 
Suceviţa, Probota, Rîşca) oraz, wmniejszym stopniu, Ścigania Żydów 
przez Faraona (Suceviţa).

Przedstawienia obcych narodów i wyznań nie stanowiły odrębnego cy
klu, lecz jeden z elementów, włączonych do kanonicznych tematów, obra
zujących najważniejsze wydarzenia z historii i teologii chrześcijaństwa. 
Według badaczy kultury, malarze cerkwi mołdawskich, posługując się bi
zantyjskim kanonem, wprowadzili w powyższych przedstawieniach cha
rakterystyczne zmiany. Grupę obcych narodów i religii, występujących 
w malowidłach ściennych cerkwi mołdawskich, można podzielić na kilka 
kategorii. Najważniejszą z nich tworzą ludy pogańskie -  Turcy, Tatarzy 
i Arabowie (Saraceni), którzy przybywali na tereny mołdawskie, jak wie
rzono, z obcego, barbarzyńskiego Wschodu. Ludy te odnajdujemy zwłasz
cza wśród potępionych na ikonie Sądu Ostatecznego. Pod wpływem narodo
wej mitologii twierdzono także, iż grupy Turków i Tatarów (zamiast Persów 
z legendy o świętym) pojawiły się na ikonach żywota Jana Nowego oraz 
-  samych Turków -  w Oblężeniu Konstantynopola. Wśród potępionych wy
różniono także narody określane jako niewierne. Należą do nich Żydzi, któ
rzy w potocznym przekonaniu nie uwierzyli w Chrystusa i odrzucili kanon 
Nowego Testamentu. Przedstawienia narodu żydowskiego pojawiły się 
wśród grupy potępionych zarówno na ikonie Sądu Ostatecznego, jak i w sce
nach żywota Jana Nowego. Trzecią grupę obcych narodów tworzyli herety-
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cy, do których zaliczono Ormian oraz łacinników, którzy w różnych okre
sach historii sprzeniewierzyli się kanonom soborów powszechnych, oraz 
-  po rozdziale jednego Chrystusowego Kościoła -  chrześcijaństwu pierw
szych wieków. Grupy te odnaleziono na ikonie Sądu Ostatecznego.

W ikonografii obcych, występujących na ścianach bukowińskich cer
kwi, poza grupami narodów znalazły się także indywidualne postacie. Wśród 
nich odnaleziono wyższych rangą duchownych, m.in. biskupa katolickiego 
oraz metropolitę ormiańskiego, widniejących wśród łacinników i Ormian 
na ikonie Sądu Ostatecznego (Voroneţ). Analiza inskrypcji ponad wyobra
żonymi postaciami pozwoliła na ich identyfikację. Na ikonach Sądu Osta
tecznego, poza pojedynczymi postaciami anonimowych Turków, w pasz
czy smoka i Rzece Ognia znalazły się przedstawienia przywódców wielkich 
herezji chrześcijańskich (Ariusza i Nestoriusza), biblijnych i historycznych 
przeciwników i prześladowców chrześcijaństwa żyjących w pierwszych wie
kach (Heroda, Kajfasza, Maksymiana, Juliana Apostaty, Decjusza) oraz Ma
hometa -  przywódcy narodów spod znaku Półksiężyca.

Obcym ipotępionym  narodom i wyznaniom zaczęto przeciwstawiać 
z czasem wyobrażenia niektórych wielkich postaci świata chrześcijańskie
go. W wyobrażeniach zbiorowych utworzyły one drugą, opozycyjną katego
rię postaci i narodów, która wartościowana była pozytywnie i utożsamiona 
została ze swoimi. Do grupy tej zaliczono wielkich historycznych władców 
świata chrześcijańskiego, m.in. cesarza Konstantyna Wielkiego, namalowa
nego na ikonie Kawalkada św. Krzyża (Pătrăuţi, Arbore) oraz w scenach 
wotywnych, gdzie figuruje wraz z matką Heleną (Pătrăuţi). W grupie swoich 
znaleźli się także święci Kościoła, podzieleni na stopnie hierarchii: starote- 
stamentowi prorocy, ojcowie Kościoła, pustelnicy i anachoreci, męczennicy 
oraz cudotwórcy (m.in. św. Jerzy, św. Mikołaj). Szczególne znaczenia przy
pisano ikonom, przedstawiającym żyjących w różnym czasie historycznym 
świętych, pochodzących spoza terenów dzisiejszej Rumunii, których reli
kwie zostały w średniowieczu sprowadzone do mołdawskich cerkwi i mo
nastyrów, m.in. św. Jana Nowego oraz św. Paraskewy. O włączeniu ich do 
grupy swoich nie świadczyła przynależność narodowa, lecz religijna (pra
wosławie). W kręgu swoich znalazły się także postacie historyczne z tere
nów Mołdawii, żyjące w czasach fundowania i malowania cerkwi. W tzw. 
scenach wotywnych odnaleziono przedstawienia mołdawskich hospoda
rów, którzy wraz ze swoimi rodzinami wręczają tronującemu Chrystusowi 
symbole ufundowanych przez siebie świątyń, m.in. Stefana Wielkiego z żoną 
Marią Voichiţa i dziećmi, Piotra Raresza z żoną Eleną, Jeremiego Mohyłę 
z żoną Elisabetą i matką Marią. Na ikonie Sprowadzenie relikwii Jana No
wego z żywota tego świętego odnaleziono postacie hospodara Aleksandra 
Dobrego z żoną Anną, którzy u bram stolicy średniowiecznej Mołdawii,
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Suczawy, witają orszak chrześcijan z relikwiami (Voronet, Sucevita). Na 
zewnętrznych ścianach cerkwi rozpoznano także metropolitów mołdaw
skiego Kościoła prawosławnego: Józefa Muszata (Voroneţ, Sucevita) i Gri- 
gore Roşca (Voroneţ) oraz starca-pustelnika, żyjącego w XV wieku na tych 
terenach, Daniela Hezychastę (Voroneţ). Pod wpływem narodowej mitolo
gii badacze rumuńscy wskazywali na portrety Mołdawian, żyjących w cza
sach malowania cerkwi, które włączone zostały do tradycyjnej ikonografii 
prawosławia. Szczególnymi znaczeniami obrosła zwłaszcza postać mala
rza cerkwi w Humorze -  Toma, który identyfikowany był z nadwornym 
rumuńskim (sic!) malarzem Piotra Raresza (Ulea 1963: 72-73).

W poszukiwaniach swoich badacze rumuńscy wielokrotnie wskazywa
li, iż niektóre postaci z ikon namalowane zostały w mołdawskich strojach, 
a niekiedy także z mołdawskimi atrybutami lub podczas wykonywania tra
dycyjnych mołdawskich zajęć lub tańców. Ta tendencja do nadawania na
rodowego charakteru pojawiła się nie tylko w przedstawieniach rodzimych 
władców i ich rodzin, ale objęła także ikony, odnoszące się do historii bi
blijnej. Np. Adam orzący ziemię oraz jego synowie -  Kain i Abel w sce
nach Genesis mieli nosić mołdawską, ludową koszulę, przepasaną sznu
rem, i obcisłe spodnie (Solcanu 2002: 133). Postacie tańczących podczas 
uczty na ikonie Przypowieści o synu marnotrawnym wykonywać miały naj
słynniejszy rumuński taniec, zwany horą (Solcanu 2002: 162-172). Zgod
nie także z „najważniejszym zajęciem dla rumuńskiej ekonomii wieków 
XTV-XVin”, w scenach Genesis Ewa wyobrażona została podczas typo
wego zajęcia kobiet mołdawskich -  przędzenia (Solcanu 2002: 43
-49). Podobnie w przedstawieniach Raju na ikonie Sądu Ostatecznego Mat
ka Boża i apostołowie siedzieli na mołdawskiej ławie, a aniołowie budzili 
dusze, dmąc wmołdawskie trąbity (Siminovici 1997: 88).

Grupę swoich tworzyli zatem w wyobrażeniach rumuńskich przede 
wszystkim chrześcijanie, zarówno biblijni, jak i historyczni, w tym także 
władcy mołdawscy ze swoimi rodzinami. Charakterystyczne jest jednak, iż 
w poglądach niektórych badaczy rumuńskich określenie chrześcijanin ule
gało zawężeniu i używane było jedynie w odniesieniu do wyznawców pra
wosławia, którzy, jak twierdzono, jako jedyni pozostali wierni chrześcijań
stwu pierwszych wieków.

1.2. WYRÓŻNIKI PRZEDSTAWIEŃ SWOICH I OBCYCH

W analizie przedstawień swoich i obcych w malowidłach ściennych cer
kwi mołdawskich warto zwrócić uwagę na kilka charakterystycznych szcze
gółów. Wiele z nich, z perspektywy czasów współczesnych, zawierało w so-
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bie pewną dwuznaczność, która została wykorzystana pod wpływem mito
logii polityczno-narodowej w budowaniu wizerunku obcego w kulturze 
rumuńskiej.

1.2.1. PRZESTRZEŃ

Wyobrażenia obcych narodów, wprzeciwieństwie do swoich, zajmują 
najczęściej powierzchnię, na której skupia się wzrok wiernych: przy wej
ściu do świątyni na wysokości oczu patrzącego lub powyżej drzwi wej
ściowych. Charakterystycznym przykładem są ikony Oblężenia Konstan
tynopola z cerkwi w Humorze i Vatra Moldoviţei, umieszczone na ścianie 
południowej, obok wejścia, na wysokości oczu patrzącego, oraz legenda 
hagiograficzna Jana Nowego na cerkwi z Voroneţ, która zajmuje kilka rzę
dów powyżej drzwi wejściowych oraz przestrzeń po obu ich stronach. Przed
stawienia narodów stanowią także jeden z elementów monumentalnej iko
ny Sądu Ostatecznego. Zazwyczaj jest ona malowana na ścianie zachod
niej -  symbolicznie utożsamionej z zachodem życia i śmiercią, jednak bywa 
i tak, zwłaszcza w cerkwiach z otwartym przedsionkiem, iż na ścianie tej 
znajduje się także wejście do świątyni. Symbolika zachodu jest wzmocnio
na przez umieszczenie narodów potępionych po lewicy Chrystusa, co zgodne 
jest z biblijnymi słowami, iż Chrystus, zgromadziwszy wszystkie narody 
na sądzie, oddzieli je od siebie i posadzi owce po prawicy, a kozły po lewi
cy (Mt 25, 31-33).

W przedstawieniu swoich i obcych wykorzystano także horyzontalną 
symbolikę przestrzeni. Obcy znajdowali się na zewnątrz -  na obrzeżach 
atakowanego miasta, na morzu, a więc w sensie eschatologicznym -  poza 
światem zbawionych. Widoczne jest to zwłaszcza w Oblężeniu Konstanty
nopola, gdzie wrogowie Bizantyjczyków -  Persowie i Awarowie -  znajdu
ją  się zawsze za murami obleganej twierdzy. Za bramami Konstantynopola 
widnieją także militarne akcesoria obcych -  artyleria, konnica czy nieprzy
jacielski statek. O wykluczeniu z ziemskiej przestrzeni świadczy także uka
zanie obcych narodów podczas żeglugi na morzu. Obraz Persów i Awarów, 
przypływających na statku, odwołuje się do jednego z wyraźnych dla śre
dniowiecznego umysłu symbolu -  okrętu na wodzie, stanowiącego znak 
wykluczenia ze społeczności. Postacie ukazane na wodzie, w przestrzeni 
pomiędzy lądami, spostrzegane były jako znajdujące się poza oswojonymi 
światami. U źródeł takich wyobrażeń leżało przekonanie, iż postać zza wód 
nie należy do swoich, nie wiadomo kim jest i skąd przybywa (Foucault 
1987: 24). W średniowiecznych topografiach chrześcijańskich poza woda
mi znajdowały się obce i nieprzyjazne światy, na płaszczyźnie mitologicz
nej utożsamione z przestrzenią chaosu lub istot diabelskich. Podobna sym
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bolika wykluczenia ze społeczności pojawia się na ikonie Sądu Ostatecz
nego, gdzie obcy-potępieni znajdują się na zewnątrz, poza światem zba
wionych.

Przynależność obcych do innego świata wzmacniana bywa także przez 
ukazanie ich w przestrzeni grzechu. Jednym z wyrazów takiej symboliki 
jest przedstawianie obcych w bliskim sąsiedztwie i we wnętrzu piekła. 
O związkach Żydów ze światem grzechu, Szatana i śmierci świadczy iko
na Sądu Ostatecznego w Vatra Moldoviţei oraz Humorze, na których nagi, 
owłosiony Szatan z wyszczerzonymi zębami i maczugą (buzdyganem?) 
w lewej dłoni ciągnie ku otchłaniom piekielnym żydowskiego króla Hero
da. Podobne znaczenia ujawniają się w zwyczaju malowania niektórych 
postaci obcych w Rzece Ognia, prowadzącej do otchłani. Taki sposób przed
stawienia widnieje na ikonie Sądu Ostatecznego w Voroneţ, gdzie w ogni
stej rzece, rozpoczynającej się u podnóża tronu Chrystusowego, widać po
stać nagiego cesarza Maksymiana z koroną na głowie, wpychanego przez 
Szatana do piekła. O związkach obcych ze światem Szatana świadczy także 
postać Kajfasza, który umieszczony został w paszczy smoka, w czarnym cha
łacie i czarnym, obcisłym kapturze, przylegającym ciasno do głowy.

Wykorzystując symbolikę świątyni chrześcijańskiej jako wszechświata, 
przedstawienia obcych zajmują najczęściej miejsca peryferyjne, najbardziej 
oddalone od centrum -  absydy ołtarzowej i nawy, najważniejszej przestrzeni 
w liturgii, symbolizującej Raj. Nawa zarezerwowana została dla wyobra
żenia swoich -  władców mołdawskich wraz z rodzinami, prezentowanych 
w scenach wotywnych u stóp tronu Chrystusa. W przedstawieniach swoich 
wykorzystywano także symbolikę wnętrza świętej przestrzeni. Na ikonie 
Oblężenia Konstantynopola swoi malowani są najczęściej wewnątrz bizan
tyjskiej stolicy, zamknięci w oblężonej twierdzy otoczonej wrogimi siłami 
pogan. Zebrani są tam wszyscy wierzący -  cesarz i cesarzowa, duchowni 
oraz mieszkańcy, przemierzający ulice w symbolicznym pochodzie, wzy
wającym Bożej pomocy. Górujący nad murami miasta Mandylion oraz ikona 
Matki Bożej z Dzieciątkiem symbolizują świat, objęty Opatrznością. Po
dobnie na ikonie Sądu Ostatecznego swoi zasiadają w Raju lub, zgodnie 
z tekstem Widzenia św. Nifona z Konstancji, podążają ku otwartym bra
mom niebios, śpiewając pieśń dziękczynienia. Swoi ukazywani są także 
często w przestrzeni, zajmowanej przez postacie święte -  u stóp tronu Chry
stusowego, świętych czy Matki Bożej. Na ikonie Pogrzeb Jana Nowego 
ciało umęczonego świętego znajduje się w pobliżu chrześcijańskiej świą
tyni. W scenie tej znakomicie wykorzystano wertykalną symbolikę prze
strzeni -  o związkach Jana Nowego ze światem boskim zaświadcza kolum
na niebios, sięgająca z nieba do postaci świętego na ziemi, symbolicznie 
łącząc odmienne sfery.
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1.2.2. BARWA

W przedstawieniu swoich i obcych wykorzystana została także symboli
ka światła oraz związanych z nią barw pochodnych. Wyróżniki obcości, użyte 
w ikonografii ściennej cerkwi mołdawskich do ukazania negatywnego war
tościowania narodów i postaci, opierają się na opozycji światła i ciemności. 
Obcy przypisani są najczęściej do świata mroku. Na ikonie Sądu Ostateczne
go charakterystycznym zabiegiem jest zaciemnienie tła, na którym wyobra
żone są barwne postaci potępionych. W przeciwieństwie do obcych, postacie 
swoich namalowane zostały na tle białym lub niebieskim. Niektóre postacie 
mają zaciemnione części ciała lub stroju. Charakterystyczne są ciemne twa
rze obcych oraz ich czarne oczy, nadające obliczu posępny i mroczny wyraz. 
Ciemny kolor skóry oraz bród, brwi i wąsów mają zwłaszcza Turcy i Tata- 
rzy. Arabowie i Saraceni są przedstawieni jako Murzyni. Podobny, ciemny 
modelunek ma także postać biskupa katolickiego oraz ormiańskiego metro
polity w cerkwi w Voroneţ. Niektórzy obcy wyposażeni zostali w elementy 
stroju o czarnym kolorze. Na ikonie wotywnej cerkwi w Probocie czarną 
twarz, wyraźnie kontrastującą z postaciami reszty rodziny, ma jeden z sy
nów Piotra Raresza, który przeszedł na islam.

Podobną symbolikę barw zastosowano w wyobrażeniach postaci Turków 
i Tatarów w żywocie Jana Nowego ze ścian cerkwi w Voroneţ. Czerń wyko
rzystana została także w stroju i twarzy jeźdźca na koniu -  Żyda, ciągnącego 
ciało Jana Nowego ulicami miasta w scenie VII. Na niektórych ikonach zwraca 
uwagę charakterystyczne użycie barw, sugerujące, iż malarz chciał w ten spo
sób zwrócić uwagę widza na przedstawiane treści. W żywocie św. Jana No
wego na ikonie Paraliżu poganina spoza nóg dziecka, wstawiającego się 
u eparchy miasta za sparaliżowanym ojcem, wystaje czarna noga Turka, skon- 
trastowana wyraźnie z niewinnością dziecka. Podobne symboliczne znacze
nie barwy i stroju uwidacznia się także w ikonie I żywota Jana Nowego, w któ
rej widzimy eparchę, obutego w białe sandały; na ikonie II postać ta, skazu
jąca świętego na męczeństwo, ma stopy obute już w czarne ciżmy. Owa zmiana 
koloru koresponduje ze zmianą postawy sędziego -  pierwotne niewinne prze
słuchanie, a nawet życzliwość eparchy w stosunku do Jana Nowego ukazane 
na ikonie pierwszej, zamienia się na drugiej w męczeństwo z rozkazu sę
dziego. Jeszcze wyraźniej gra barw uwidacznia się przez skontrastowanie 
zazwyczaj białego stroju świętego Jana z czarnym lub (w scenach męczeń
stwa) czerwonym ubiorem sędziego. Charakterystyczny zabieg zastosowa
no na ikonie III. Na płótnie, okrywającym ciało okładanego kijami Jana No
wego, nie widać krwi, sączącej się z ran; biel płótna wyraźnie kontrastuje 
z czerwienią stroju eparchy, która zastępuje jakby plamy krwi. Symbolika 
barw pojawiła się także na ikonie Ściganie Żydów przez faraona, gdzie zwie
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rzęta -  świnie i psy towarzyszące Żydom, jadącym na wozach -  są czarne 
i rude, co wiąże się najprawdopodobniej z niekanonicznymi tekstami chrze
ścijańskimi, w których barwy te funkcjonowały jako negatywne wyróżniki 
narodu żydowskiego (Oişteanu 2001: 60sn).

Ciemne kolory obcych kontrastują w malowidłach ściennych cerkwi 
Bukowiny z białymi lub złotymi barwami swoich. Biel i złoto mają zna
czenie symboliczne, bowiem przywodzą na myśl utarte, powszechne w pra
wosławiu skojarzenia z symbolami boskości -  jasnością, światłem i praw
dą. Na symbolikę tych barw, tak charakterystyczną dla myśli hezychastycz- 
nej czasów średniowiecza, zwracał uwagę Sergiusz Awiernicew, porównując 
sakralną sztukę Wschodu i Zachodu (1988). W kształtowaniu duchowości 
wschodniej dużą rolę odegrało zwrócenie uwagi na Przebóstwienie Chry
stusa, dokonane na Górze Tabor. Boskie światło, napełniające oblicze Chry
stusa człowieka, stało się odtąd symbolem utraconej i „zaciemnionej” przez 
grzech pierworodny boskiej natury, tkwiącej w każdym człowieku. Świa
tło, złoto, przejmująca biel są w ikonografii prawosławnej symbolem bo
skiej cząstki, którą każdy człowiek może w sobie odnaleźć. Barwy te uży
wane są zwłaszcza na ikonie Sądu Ostatecznego, na której zbawieni mają 
charakterystyczne, złote nimby. Ich blask wyraźnie kontrastuje z różno- 
barwnością, a zarazem zaciemnieniem obcych. Bardzo wyraźnie ów zwią
zek z boskim światem widoczny jest także w barwach, używanych w mo- 
delunku postaci Jana Nowego. Na ikonie Osądzenia święty odziany został 
w białą szatę; oraz białą tkaninę przepasującą biodra; taki sam kolor, wyraź
nie kontrastujący z ubiorem oprawców na sąsiednich ikonach żywota, mają 
szaty aniołów, strzegących ciała po śmierci Jana Nowego. Na ikonie Po
grzeb św. Jana zmarły, ukazany na białym katafalku, przykryty został białym 
płótnem z charakterystycznymi elementami, używanymi w malarstwie Man- 
dylionu. Sam tekst żywotu podkreśla symbolikę światła, pojawiającącego się 
przy postaci świętego, przekazując, iż po jego śmierci pojawiło się „wiele 
świateł świecących nad jego umęczonym ciałem” (Cambłak 1935: 85-100).

Na ikonie Oblężenia Konstantynopola złoto i biel użyte zostały zarów
no wgórującej nad miastem ikonie Matki Bożej, jak in a  Mandylionie. Cha
rakterystyczne są także kłęby białego dymu, unoszące się wokół statku prze
rażonych obcych oblegających Konstantynopol od strony morza, symboli
zujące łaskę i wszechobecność Bożą nad oblężonym miastem.

1.2.3. ATRYBUTY I ZACHOWANIE

Wyróżnikiem swoich i obcych w ikonografii świątyń Bukowiny są tak
że atrybuty, przypisywane poszczególnym narodom i postaciom oraz ich 
zachowania. W obrazach swoich zwraca przede wszystkim uwagę religij
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ny charakter przypisywanych im atrybutów oraz zachowanie, wskazujące 
na wyjątkową pobożność. Władcy mołdawscy ukazani są zawsze w pozie 
pełnej dostojeństwa i powagi, zazwyczaj w towarzystwie świętych, Matki 
Bożej lub Chrystusa. W scenach wotywnych fundatorzy i ich rodziny wrę
czają Chrystusowi makiety cerkwi. Na ikonie Przeniesienia relikwii Jana 
Nowego hospodar Aleksander Dobry wraz z rodziną, bojarami i ludem stoi 
u bram miasta, w pełnej czci pozie witając relikwie świętego przybywają
ce z Białogrodu. Postać cesarza Konstantyna w scenie Kawalkady św. Krzyża 
w cerkwiach Pătrăuţi i Arbore przedstawiona została w otoczeniu świętych 
rycerzy-wojowników i ze Świętym Krzyżem -  symbolem walki, nakaza
nej temu władcy przez samego Chrystusa. Konstantyn Wielki ijego matka 
Helena z Krzyżem w dłoniach przedstawieni zostali nad portalem oraz w na
wie cerkwi w Pătrăuţi. Mołdawscy metropolici wyobrażeni zostali jako 
modlący się lub też odprawiający nabożeństwa. Metropolita Grigore Roşca 
przedstawiony na południowej ścianie cerkwi w Voroneţ dzierży w dłoniach 
igumeńską laskę, symbol zwierzchnictwa nad Kościołem mołdawskim; obok 
niego pustelnik Daniel Hezychasta trzyma Biblię. O pozytywnym charak
terze swoich świadczą także wykonywane przez nich gesty. Księża i diako
ni w scenie X żywota św. Jana Nowego odprawiają modlitwy i czynią eg
zekwie nad umarłym; jeden z diakonów okadza ciało zmarłego męczenni
ka. W scenie Przeniesienia relikwii św. Jana Nowego pobożni Mołdawianie, 
wysłani przez hospodara Aleksandra Dobrego do Białogrodu, niosą na ra
mionach relikwiarz z ciałem świętego. Podobne przedstawienia swoich 
widoczne są na ikonie Oblężenia Konstantynopola -  bizantyjscy władcy 
wraz z duchownymi i wiernymi podążają ulicami miasta w procesji, mo
dląc się do Matki Bożej o pomoc i uwolnienie od wrogów oblężonego mia
sta. Nad twierdzą góruje Mandylion oraz ikona Matki Bożej w typie Hode- 
getrii, symbolizujące Bożą opiekę.

Postacie swoich są niekiedy przedstawione w sposób wskazujący na 
ich głęboką wiarę, której nie wahają się wyznawać nawet w obliczu mę
czeństwa. Na ikonie I żywota Jan Nowy przedstawiony został z rozłożo
nymi i wyciągniętymi w stronę eparchy rękami, ze wzrokiem zwróco
nym w stronę sędziego. Malarzowi udało się znakomicie oddać wyraz 
niewinności świętego, broniącego swojej wiary. W scenach męczeństwa 
owa niewinna postawa podkreślana jest przez pasywność Jana Nowego, 
wyraźnie kontrastującą z przemocą, której doświadcza ze strony wrogów. 
W scenie X żywota uderza smutek i rozpacz malująca się na twarzach 
chrześcijan podczas pogrzebu. Niektórzy zwiernych wskazują dłońmi 
na ciało zmarłego, jakby chcieli ukazać bezmiar jego cierpienia i niewin
ności; inni czynią dłonią znak pożegnania. Widać łzy płynące po policz
kach wiernych.
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Przedstawienie swoich w ikonografii cerkwi bukowińskich wyraźnie 
skontrastowane jest z obcymi. Wyróżnikiem obcości jest zachowanie i atry
buty, wyraźnie podkreślające wrogość i złe zamiary wobec chrześcijan. 
Charakterystyczne jest, iż obcy są najczęściej wyposażeni w atrybuty
0 charakterze militarnym. Na ikonie II żywota Jana Nowego jeden ze sług, 
ubrany w czerwoną tunikę, żółte spodnie i czarne ciżmy, z szyszakiem 
na głowie i mieczem wygiętym na sposób orientalny, wygraża trzymane
mu za włosy świętemu jataganem. W scenie trzeciej obcy stojący nad 
świętym, trzymają w dłoniach kije. Aby wzmocnić efekt okrucieństwa, 
narzędzia tortur namalowane zostały niekiedy w obu dłoniach pogan. W 
scenie IX żywota Jana Nowego Persowie w ogromnych turbanach na gło
wach stoją w szeregu, demonstracyjnie podnosząc w górę halabardy. Na 
ikonie Osądzenia Jana Nowego słudzy eparchy biczują ciało świętego. 
W ich dłoniach zwracają uwagę krótkie szable, przypominające używane 
w czasach późnego średniowiecza przez ludy wschodu. Na ikonie II słu
dzy zdzierają ubranie ze świętego, ajeden z żołnierzy sięga do przymo
cowanej u boku Jana Nowego sakiewki. Obcy siłą zabierają świętego na 
miejsce kaźni, okładając go u stóp eparchy miasta kijami. Dla spotęgo
wania ich okrucieństwa, malarz wprowadził postacie oprawców, przyno
szących następne kije. Sam eparcha na ikonie VI bije świętego, podtrzy
mując go za włosy. Obcy w malowidłach ściennych cerkwi Bukowiny to 
także ci, którzy walczą słowem -  w scenie I żywota jeden z Persów oskarża 
Jana przed eparchą; w scenie III -  postać z brodą w czapce z daszkiem 
(kapeluszu?) szepce coś do ucha eparchy.

Podobne militarne atrybuty obcych namalowane zostały na ikonie Ob
lężenia Konstantynopola. Awarowie i Persowie przybywający od strony 
lądu trzymają podniesione w górę halabardy; niektórzy celują z armaty 
w stronę stolicy Bizancjum.

Militarne atrybuty i wrogie zachowanie obcych wykorzystane zostało 
także w przedstawieniach Żydów. Na ikonie VIII z żywota Jana Nowego 
niektórzy z nich mierzą do świętego z łuku. W scenie ciągnięcia ulicami 
miasta św. Jan biczowany jest przez Żydów kijami; jeden z nich obcina mu 
głowę. Na ikonie Sądu Ostatecznego wyróżnia się przedstawienie Żydów, 
którzy zrozpaczą szarpią brody i z przerażeniem wskazują na oblicze Chry
stusa. Ich niepokój i poruszenie wyraźnie skontrastowane są z harmonią
1 bezruchem grupy zbawionych, przedstawionych na tej samej ikonie. Wy
ciągnięte ku postaci Chrystusa dłonie mają tu także Turcy i Tatarzy. Cha
rakterystyczne jest także ukazanie niektórych Żydów i Turków, odwraca
jących twarz w lewą stronę, od Chrystusa i Mojżesza.

Wyróżnikami obcych są także atrybuty o charakterze symbolicznym, 
wyraźnie podkreślające negatywne wartościowanie tych postaci, wystę-



314 ŚWIĄTYNIE, POSTACIE, IKONY

pujęce w kulturze chrześcijańskiej. Na ikonach Sądu Ostatecznego Żydzi 
przedstawieni zostali najczęściej z długimi, sięgającymi do piersi broda
mi i wąsami. Niektórzy z nich trzymają się za brody lub z rozpaczą je 
szarpią. Negatywny obraz Żydów jest tu spotęgowany przez ukazanie ich 
w sąsiedztwie Szatana. W wyobrażeniach człowieka średniowiecza ce
chy fizjonomii Żydów, na które zwracały uwagę teksty apokryficzne, sta
wały się symbolami ich wiecznego naznaczenia i potępienia (Oişteanu 
2001: 68sn). Podobne atrybuty widnieją na cerkwi w Voroneţ, gdzie w głę
bi rzeki ognistej Szatan, ukazany tym razem jako upadły anioł, ciągnie do 
piekła Heroda. Na ikonie Sądu Ostatecznego w Suceviţa jeden z Żydów 
został przedstawiony z kogutem na ramieniu. Atrybut ten może odnosić 
się zarówno do Judasza, jak też symbolicznie do całego narodu żydow
skiego, który wyparł się Chrystusa. W tradycji chrześcijańskiej symbol 
ten pojawił się zarówno w tekstach biblijnych, jak i apokryficznych. 
W Ewangelii św. Mateusza kogut jest symbolem duchowej zdrady i wy
parcia się Chrystusa przez św. Piotra (Mt 26, 31-35). Jednocześnie sym
bol koguta pojawiał się w nowotestamentowych apokryfach, a zwłaszcza 
w Acta Pilati, w których Judasz naigrawał się z Chrystusa i przepowia
dał, iż zmartwychwstanie on wówczas, gdy usmaży się kogut na patelni 
(Oişteanu 2001: 60). Symbol koguta przy postaci św. Piotra nakazuje 
malować Dionizjusz z Furny w Hermenei (2000: 118). Pod wpływem tek
stów apokryficznych wiele symboli negatywnego wartościowania posta
ci (narodów) znalazło się z czasem w ikonografii Kościoła wschodnie
go1. Podobne atrybuty namalowane zostały także na ikonie Ściganie Ży
dów przez faraona, na której Żydzi zostali przedstawieni w towarzystwie 
świń i psów.

1 Wpływ tekstów apokryficznych zaznaczył się bardzo silnie w ludowych wierze
niach z terenów rumuńskich, dotyczących wyobrażeń o narodzie żydowskim. W XIX 
wieku źródła apokryficzne stały się podstawą popularnych opowieści o fizjonomii Ży
dów, w których kogut naznacza na wieki Żydów piegami, ponieważ naród ten nie uwie
rzył w zmartwychwstanie Chrystusa. Na terenie Mołdawii motyw koguta pojawiał się 
często w grupie opowieści dotyczących pasji Matki Bożej. Poszukując zaginionego syna, 
Matka Boża spotkała Żydów, którzy po zabiciu Chrystusa zasiedli do stołu, na którym 
znajdował się barszcz z kogutem. Żydzi, śmiejąc się z Matki Bożej przepowiadali, iż Jej 
Syn zmartwychwstanie tylko wówczas, gdy powróci do życia kogut, ugotowany w barsz
czu. W tym momencie kogut rozłożył skrzydła i ochlapał Żydów, znacząc ich na wieki 
czerwonymi (rudymi) piegami. W niektórych wersjach kogut ochlapał Żydów swoimi 
ekstrementami. Na bazie tych opowieści narodziło się także popularne do dziś powiedze
nie Jidovul e stropit de cocoşu’roşu (Żyda upstrzył czerwony (rudy) kogut). Por. na ten 
temat Oişteanu (2000: 62-66).
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1.2.4. STRÓJ

W malowidłach ściennych cerkwi mołdawskich zwraca także uwagę 
sposób przedstawienia ubioru swoich i obcych. Trzeba podkreślić, że przy
należność narodów, wyznań lub postaci do określonej grupy można roz
poznawać na podstawie stroju wyłącznie w kontekście całego przedsta
wienia. Postacie utożsamione ze swoimi wyróżniają się strojami lub ich 
elementami, podkreślającymi przynależność do kręgu chrześcijańskiego. 
Władcy mołdawscy oraz ich żony noszą strój wzorowany na szatach 
bizantyjskich basileusów. Podstawą ubioru władców jest granata -  dłu
gi, ciężki płaszcz tkany złotem, sięgający do ziemi, z szerokimi mankie
tami, ozdobiony, perłami i drogimi kamieniami, biegnącymi wokół szyi 
oraz wzdłuż brzegów szaty. Takie stroje występują w Translatio (scena 
XII) z żywota św. Jana Nowego cerkwi Voroneţ, gdzie w otwartych bra
mach miasta przedstawiony został hospodar Aleksander Dobry z żoną 
Anną. Stroje takie noszą oni także w powstałym przeszło 150 lat później 
żywocie św. Jana Nowego, namalowanym w przedsionku cerkwi w Su
ceviţa. W cerkwiach bukowińskich w granata wyobrażeni zostali także 
hospodarowie mołdawscy, którym (w scenach wotywnych) siedzący na 
tronie Chrystus udziela symbolicznego błogosławieństwa. W cerkwiach 
w Pătrăuţi, Voroneţ, St. Ilie k. Suczawy, św. Mikołaja w Dorohai w stro
ju  bizantyjskich basileusów przedstawiony został Stefan Wielki. Wład
ca ma na sobie purpurowy płaszcz z szerokimi, ozdobionymi na brze
gach rękawami, tworzącymi charakterystyczny trójkąt (rulon). Tradycja 
takiego ubioru władców pojawia się także w malowidłach ściennych w XVI 
wieku w odniesieniu do hospodara Piotra Raresza ijego rodziny (w scenach 
wotywnych w Vatra Moldoviţa oraz Humorze). Charakterystyczne jest, że 
ubiór taki, podkreślający jedność kulturową i religijną charakterystyczną 
dla ówczesnego świata chrześcijańskiego, przypisany jest także posta
ciom św. Konstantyna i św. Heleny, występującym zarówno w scenach 
wotywnych, jak i na ikonie chramowej cerkwi w Pătrăuţi. Identyczny strój 
noszą również postacie bizantyjskiego cesarza i cesarzowej w procesji, 
podążającej ulicami Konstantynopola w 622 roku na ikonie Oblężenia Kon
stantynopola z Hymnu Akatystycznego.

Stroje, charakterystyczne dla kręgu chrześcijańskiego i nawiązujące jed
nocześnie do tradycji bizantyjskiej, noszą także pielgrzymi, dźwigający 
trumnę św. Jana Nowego na ikonie XII żywota, przedstawieni w białych, 
sięgających do ziemipenulach -  płaszczach bez rękawów o kroju półkoli
stym, używanych w podróży, oraz sticharionach -  długich szatach o kroju 
tuniki. W ikonografii cerkwi bukowińskich wyróżniają się również stroje 
omoforiony biskupów na ikonie Oblężenia Konstantynopola -  długie i sze
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rokie szaty liturgiczne, składające się z pasa materiału ozdobionego krzy
żami, noszone na ramionach.

Dostojny charakter postaci, uznawanych za swoje, podkreślają w iko
nografii cerkwi mołdawskich korony, zazwyczaj z trzema lub pięcioma 
ramionami (gwiazdami, rogami) w formie koniczyny lub kwiatu lilii. Alek
sander Dobry w scenie Translatio w żywocie św. Jana Nowego został naj
prawdopodobniej2 namalowany wtzw. zamkniętej koronie, masywnej, zło
tej i ozdobionej drogimi kamieniami, wzorowanej na wczesnych koronach 
cesarzy bizantyjskich. Żona Ana ma na głowie tzw. otwartą koronę, ozdo
bioną drogimi kamieniami, charakterystyczną dla późniejszych władców 
bizantyjskich. Hospodarowe mają często głowy owinięte welonami, spię
tymi pod szyją, zwane maforionami. Takie nakrycie noszą m.in. Ana, żona 
Aleksandra Dobrego w scenie XII żywota Jana Nowego, Maria -  żona Ste
fana Wielkiego w scenie wotywnej cerkwi w Voroneţ oraz Elena, żona Pe
tru Raresza w scenach wotywnych w cerkwiach w Humorze i Vatra Mol
doviţei. Postacie świętych wyobrażone zostały z białymi lub złotymi aure
olami. Na ikonie Sądu Ostatecznego aureole zbawionych wyraźnie 
wyróżniają się z całości kompozycji, tworząc barwne, złote plamy.

W przedstawieniach obcych na ścianach cerkwi mołdawskich zwraca 
uwagę odmienność ich ubioru od swoich. Ujawnia się ona zwłaszcza na 
ikonach przedstawiających hagiografię Jana Nowego (Voroneţ, Suceviţa). 
W scenie Święty przed eparchą miasta siedzący na tronie eparcha ubrany 
jest w długi, purpurowy kaftan z charakterystycznymi połami, przepasany 
szerokim, pręgowanym pasem (szalem). Spod kaftana wystają obcisłe, nie
bieskie spodnie. Charakterystyczne są także sandały z długimi rzemienia
mi. Podobne stroje noszą słudzy eparchy w kolejnych scenach żywota św. 
Jana Nowego. Uwagę zwracają ich różnobarwne kaftany lub tuniki z roz
ciętymi połami. Stopy Persów obute są zazwyczaj w płytkie, czarne ciżmy 
o wydłużonym i zakrzywionym nosku, charakterystycznym dla obuwia 
wschodnich ludów. Niektórzy z oprawców św. Jana noszą także wschodnie 
buty z krótkimi cholewami. Na ikonie III żywota postać obcego, nachyla
jącego się ku eparsze miasta, przedstawiona została w długiej, ozdabianej 
tunice, na którą narzucona jest peleryna z filcu lub wojłoku, materiału uży
wanego tradycyjnie przez ludy Wschodu.

W orientalnych ubiorach wyobrażone zostały także narody wschodnie 
w grupie potępionych na ikonie Sądu Ostatecznego. Turcy, Tatarzy oraz 
Arabowie noszą czechmany (czekmany) -  obszerne płaszcze sukienne, się

2 Ze względu na stan zachowania fresku trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, jaki to typ 
korony.
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gające do ziemi, z charakterystycznymi rękawami do łokcia i -  niekiedy
-  futrzanymi kołnierzami, używane jako odzież wierzchnia. W cerkwiach 
w Voroneţ, Suceviţa, Rişca oraz Vatra Moldoviţei narody te namalowane 
zostały w kontuszach (conteş)3, z wylotami zarzuconymi do tyłu, puszczo
nymi luzem lub włożonymi za pas zapinany guzami. W cerkwi Suceviţa 
Turcy noszą kiereję (opończę) lub szubę (şuba). Spod płaszczy Turków 
wystają sukienne żupany (giubeaua), z długimi, obcisłymi rękawami. Cha
rakterystycznym elementem stroju Turków na ikonach Sądu Ostatecznego 
są także skręcone pasy, noszone na żupanie lub na płaszczu.

Na ikonie Sądu Ostatecznego charakterystyczny jest także strój Żydów
-  długie, sięgające do ziemi suknie, przepasane szerokim pasem. Niektó
rzy z nich ubrani zostali w różnobarwne peleryny. Królowie żydowscy mają 
stroje analogiczne do władców mołdawskich -  granaţa, sięgające do ziemi 
płaszcze, bogato zdobione na mankietach. Księża łacinnicy na tej samej 
ikonie w Vatra Moldoviţei wyobrażeni zostali w długich, zakonnych habi
tach ze szkaplerzami i kapturami.

Jednym z podstawowych wyróżników obcości są nakrycia głowy. O od
mienności ludów wschodnich świadczyły zwłaszcza turbany. W scenach 
ilustrujących żywot Jana Nowego eparcha miasta przedstawiony jest za
wsze w białym turbanie. Podobne nakrycia głowy noszą grupy Turków 
wśród potępionych na ikonie Sądu Ostatecznego (Voroneţ, Rîşca) oraz Ara
bowie (Voroneţ). Zwraca uwagę charakterystycznie stylizowana przez ma
larzy, wystająca pośrodku turbana, czerwona, filcowa czapeczka, zwana 
wjęzyku rumuńskim tichia (tur. tekke) (Luţia 1924: 308), wokół której 
owijano pas materiału, tworzący turban. W zapisach etnograficznych z XIX- 
-wieku nazwą tą określano zarówno nakrycie głowy pochodzenia wschod
niego, jak i czepek, czyli błonę na głowie, z którą rodził się niekiedy nie
mowlak. W wierzeniach ludowych tichia była także jednym z atrybutów, 
wyróżniających Szatana. Niektórzy z Turków i Tatarów noszą charaktery
styczną, spiczastą czapkę lub kapelusz, uznawany najprawdopodobniej 
w czasie malowania cerkwi za jeden z elementów naznaczających wygląd 
potępionych4.

3 W źródłach rumuńskich pojawia się także nazwa contoş, chinteş, chindeş, chintuş 
(Nicolescu 1970: 141).

4 Zaostrzone kapelusze używane były jako elementy naznaczające naród żydowski 
w sztuce zachodniej już w XII-XIII wieku, zwłaszcza na obrazach, ukazujących jego potę
pienie (Oişteanu 2001: 275). Nie wiadomo jednak jaka była intencja malarzy cerkwi moł
dawskich, którzy element ten umieszczali w ikonografii narodów potępionych w kompo
zycji Sądu Ostatecznego. Wydaje się, iż mógł być on celowym zabiegiem, mającym wska
zywać na naznaczenie tych narodów.
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Persowie biczujący ciało świętego na ikonach I, III, IV i VIII żywota 
Jana Nowego wyobrażeni zostali w szyszakach (coif). Taki rodzaj hełmów 
charakterystyczny był dla ludów wschodnich i w czasie ich najazdów roz
przestrzenił się w Rosji i niektórych państwach europejskich (Trubnikow 
2000: 185). Niektórzy z Persów noszą czapki zdobione piórkami, charak
terystyczne dla obyczaju wschodniego. Głowy Żydów na ikonie Sądu Osta
tecznego otoczone są ciasno kapturami. Niektórzy z nich namalowani zo
stali z charakterystycznymi, okrągłymi kapeluszami w kolorze żółtym, który 
w czasach późnego średniowiecza symbolizować miał ich potępienie (Oişte- 
anu 2000). W scenie III żywota św. Jana Nowego postać szepcąca do ucha 
eparchy miasta ukazana została w czarnym kapeluszu (czapce), typowym 
dla Żydów na terenach rumuńskich. Na ikonie Sądu Ostatecznego charak
terystyczne jest także przedstawienie biskupów łacińskich z wygolonymi 
głowami.

W prezentacji narodów na ścianach cerkwi mołdawskich pojawiają się 
elementy, które mogłyby sugerować świadome posługiwanie się strojem 
postaci przez malarzy cerkwi dla przekazania pewnych treści. Także w tym 
przypadku sam strój nie jest wyróżnikiem obcości ipotępienia; decyduje 
o tym zawsze cały kontekst przedstawienia. Charakterystyczna gra strojem 
uwidacznia się zwłaszcza w scenach, ilustrujących żywot Jana Nowego. 
Na ikonie Święty przed eparchą miasta strój Jana Nowego jest analogiczny 
do ubiorów świętych w sztuce chrześcijańskiej (Luţia 1924: 308). Jan odzia
ny jest w długą, niebieską tunikę z długimi rękawami, przepasaną sznu
rem, bogato zdobioną haftami i perłami. Na tunice rozpościera się czerwo
na chlamida, zapięta pod szyją haftką. Biały spód tuniki ozdobiony jest 
haftowanymi krzyżykami. Stopy świętego obute są w sandały. Z wyglą
dem Jana Nowego na tej ikonie kontrastują wyraźnie kolejne przedstawie
nia. W scenach męczeństwa strój Jana zmienia się -  na ikonie drugiej świę
ty ubrany jest już w białą tunikę (koszulę?), którą ściąga mu jeden z żołnie
rzy eparchy. W kolejnych scenach święty jest nagi, ajego biodra okryte są 
charakterystycznym, białym płótnem z czarnymi kreskami. Tekst żywotu 
mówi, iż w czasie męczeństwa święty był „odziany tylko w Chrystusa”, co 
jest wtradycji prawosławnej synonimem nagości. W tym kontekście na
gość nie była jednak uznawana za formę bluźnierstwa, lecz zjednej strony 
stanowiła negację kultury, która skazywała świętego na męczeństwo i po
tępienie; z drugiej -  nawiązywała do czasów rajskiego początku, miejsca 
pierwotnej szczęśliwości, w którym człowiek mógł bez przeszkód obco
wać z Bogiem i pierwotną, nieskażoną grzechem naturą. Nagość wybrań
ców Bożych była rodzajem znaku -  kostiumu, który przysługiwał święto
ści, stając się symbolem jej duchowej i cielesnej ascezy. Naga postać była 
widzialnym znakiem przynależności do świata Chrystusowego. W ikono-
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grafii żywota św. Jana Nowego charakterystycznym symbolem, wskazują
cym na przynależność do familiae Christi, jest także sposób udrapowania 
tkaniny, umieszczonej na biodrach Jana Nowego, wykazujący silne podo
bieństwo do Mandylionu, na którym odbita została twarz umęczonego Chry
stusa. W tradycji chrześcijańskiej obraz ten zaliczany jest do veraikon, czyli 
cudownych wizerunków, mających związek z mocą Bożą (Kuryluk 1992: 
46ns). Odbita na płótnie twarz Chrystusa, użyta w modelunku postaci św. 
Jana, wskazuje -  poprzez analogię -  na ten sam rodzaj doświadczenia: mę
czeństwo podjęte dla Chrystusa5. O tym, iż to jednak kontekst przedstawie
nia decyduje o treściach, związanych z wyobrażeniem swoich i obcych 
świadczy także fakt, iż jako nagi przedstawiony został także Szatan, trzy
mający za brodę Heroda i ciągnący go ku otchłaniom piekielnym na ikonie 
Sądu Ostatecznego w Voroneţ. Nadzy są tu również grzesznicy, spychani 
przez anioła do piekła. Widz nie ma jednak wątpliwości co do negatywne
go sposobu przedstawienia tych postaci -  kontekst przedstawienia, w tym 
wypadku przestrzeń oraz związek ze światem Szatana, wskazują na ich 
potępienie. Charakterystyczne jest także, iż w wyobrażeniach obcych na
rodów na ścianach cerkwi niekiedy swoi i obcy noszą identyczne stroje, co 
świadczy, iż ubiór nie może być wyłącznym wyróżnikiem. Na ikonie Sądu 
Ostatecznego żydowski król Herod ukazany został, podobnie jak władcy 
mołdawscy, w stroju bizantyjskich cesarzy. Postać ta nosi zarówno gra- 
naţa -  płaszcz cesarzy bizantyjskich, jak i analogiczną do nich koronę. Po
dobne stroje noszą Żydzi, zarówno kobiety jak i mężczyźni, stojący za ple
cami Heroda. Kontekst przedstawienia powoduje, iż postacie te widz war
tościuje negatywnie.

1.3. PRZEDSTAWIENIA SWÓJ I OBCY JAKO KATEGORIA 
KULTUROWA

Kategorię swój -  obcy w malowidłach ściennych cerkwi mołdawskich 
można odczytać przez wiele wyróżników, które na zasadzie opozycji przy
pisane zostały zarówno poszczególnym grupom narodowym i religijnym, 
jak i związanym z nimi postaciom. Warto jednak podkreślić, iż każdy ele
ment rozpatrywany z osobna -  strój, atrybuty, zachowanie, barwa czy prze
strzeń -  sam nie stanowi pozytywnego lub negatywnego wyróżnika. O war
tościowaniu widza decyduje zawsze kontekst przedstawienia oraz opo
zycja tych elementów, które powodują, iż widz nadaje im konkretne

5 Niektórzy badacze zwracali uwagę, iż ikona męczeństwa św. Jana wykazuje silne podo
bieństwo stylistyczne i tematyczne do ikony Chrystusa przed Piłatem (Luţia 1924: 309).
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znaczenia. Konieczna jest także znajomość kanonów ikonografii, atakże 
rodzaj tekstów religijnych, które złożyły się na jej powstanie6.

Tereny Mołdawii, stanowiące swoiste pogranicze, umożliwiały nieustan
ną konfrontację różnych narodów, kultur i religii. Wydarzenia historyczne 
z czasów późnego średniowiecza -  pojawienie się ludów wschodnich oraz 
konflikty polityczne z sąsiadami (Polakami i Węgrami) -  stały się począt
kiem mitologicznego podziału na dwa odrębne i odmiennie wartościowane 
światy i cywilizacje. U jego źródeł tkwiła jedna z najważniejszych katego
rii w kulturze -  dychotomia swój -  obcy, którą posługiwano się dla symbo
licznego rozróżnienia przestrzeni i społeczności. Przedstawienia narodów 
i religii, umieszczone na cerkwiach mołdawskich, oraz związane z nimi 
znaczenia stanowią historyczne przeobrażenia jednego z podstawowych 
i najbardziej archaicznych sposobów orientacji w otoczeniu społecznym, 
opartym na odróżnieniu swoich od obcych. Opozycja ta wytworzyła w kul
turze kategorie, służące do identyfikacji w różnych konfiguracjach grupo
wych, właściwe dla każdej przestrzeni geograficznej i każdego okresu (Ro- 
botycki 1992: 22). Stanowią one wzorzec myślenia mitycznego, którego 
treści zmieniają się w ramach historycznych wydarzeń. Mimo pozornych 
różnic i nowych treści, podstawowy schemat podziału otaczającej rzeczy
wistości pozostaje niezmienny, umożliwiając nieustanną konfrontację dwóch 
stron ipunktów widzenia: swojego i obcego. We współczesnych badaniach 
nad teorią stereotypu swojego i obcego etnologowie wykorzystali klasy
ków szeroko pojętej myśli etnologicznej -  Rudolfa Otto, który ukazał fe
nomen pierwotnego, archaicznego doświadczenia świętości7 oraz M. Elia-

6 O tym, że w odbiorze treści dominuje kontekst przedstawienia, świadczy także fakt, 
że w kulturze mołdawskiej z czasów późnego średniowiecza oraz w następnych epokach 
wiele z wyróżnionych w ikonografii elementów, przypisywanych obcym, wartościowanych 
było pozytywnie. Fragmenty orientalnego stroju Turków i Tatarów już w trakcie malowa
nia cerkwi wykorzystywane były w ubiorze przez mołdawskich władców. Wiele z tych 
elementów stało się potem częścią stroju narodowego, a później przeniknęło do kultury 
ludowej (pas, rodzaj obuwia). Nicolescu, analizując strój dworski z XV-XVII wieku, któ
rego wyobrażenia zachowały się w malowidłach ściennych cerkwi na Bukowinie, twier
dziła, iż badania archeologiczne oraz zabytki z tego okresu wskazują, iż źródłem inspiracji 
były obce kultury -  orientalne (perska, turecka), polska, litewska oraz zachodnie (1970). 
Podobnie było z bronią, która na tereny mołdawskie przeniknęła z Orientu i nabrała cha
rakteru symbolicznego, stając się atrybutem władców mołdawskich.

7 Filozofia Otto ma szczególną wartość dla etnologów, ponieważ badacz ten zajmuje 
się odczuciem świętości istniejącym w doświadczeniu potocznym, dalekim od racjonalno
ści i naukowych hipotez filozofów. Aby zrozumieć sacrum, Otto wprowadza termin numi- 
nosum, którego przedmiot nie jest doświadczany w bezpośrednim oglądzie, ale na podsta
wie własnych odczuć (tzw. odczucie sensus numinis). Otto twierdzi, iż sacrum i numino- 
sum należą do przedstawień istniejących w świadomości, którym człowiek nadaje specjalną 
wartość; niezależnych od bezpośredniego doświadczenia, lecz należących do przedmiotów



Nie wszyscy są jednego Boga. Wyobrażenia narodów i wyznań... 321

dego, który, przenosząc filozofię Otto na grunt badań religioznawczych, 
ukazał, iż numiotyczne doświadczenie świętości nie ulega zapomnieniu, 
ale trwa wciąż w kulturze, ożywając w kolejnych kulturowo-historycznych 
przeobrażeniach. Analizując model swój -  obcy badacze doszli do wnio
sku, że ludzie posługują się typowym kręgiem wyobrażeń, przekazywa
nym w określonym języku. Kategoria ta ulega kulturowo-historycznym 
przeobrażeniom, odrywając się tym samym od pierwotnych korzeni i na
pełniając się nową treścią. Jej analiza prowadzi do określenia typologicz
nych cech badanej kultury (Łotman, Uspienski 1993: 62). Równocześnie 
Zbigniew Benedyktowicz, opierając się na analizie pierwotnego znaczenia 
świętości, dokonanej przez Rudolfa Otto oraz M. Eliadego, wskazał, iż do
świadczenie obcości podobne jest do doznania sacrum -  może ono budzić 
odczucia od demonicznego i paraliżującego lęku (tremendum), poprzez nie
pewność aż do fascynacji i aprobaty (fascinans) (Benedyktowicz 2000: 151). 
Podobne odczucia w zbiorowych wyobrażeniach wzbudza nie tylko postać 
obcego, ale i swojego. Jednocześnie, w przeciwieństwie do dotychczaso
wych ujęć odnoszących się do stereotypów, Benedyktowicz zwrócił uwa
gę, iż kategoria swój -  obcy nie służy do rzeczywistego opisu, ale jest ro
dzajem obrazu swojego w umyśle. Takie założenie prowadzi do przekona
nia, iż stereotypy niewiele mówią o obcych, czyli tych, do których się 
odnoszą, ale świadczą o tych, którzy je tworzą i nimi się posługują (Be
nedyktowicz 2000: 83). Stereotypy, obrazy w naszych głowach, powodują, 
iż analiza postaci obcego i swojego w kulturze stanowi skomplikowane 
i wieloznaczne wyobrażenie, które potraktować można jako rodzaj „od
wróconego symbolu” i zrozumieć, umieszczając go w kontekście innych 
wierzeń kultury, w tym także ludowej. Wyobrażenia o obcych umożliwiają 
w rzeczywistości badanie świadomości narodu.

bezpośredniego oglądu. Człowiek nie poznaje rzeczy samych w sobie, ale ich zjawiskową 
naturę, stronę. Przedmiotowi numiotycznemu towarzyszy, zdaniem Otto, bojaźń, której 
skutkiem jest uczucie zależności stworzenia pogrążonego we własnej nicości, zwane miste
rium tremendum. W tym pojęciu mieści się zarówno uczucie pierwotnego demonicznego 
lęku, jaki ijego późniejsze subtelniejsze przejawy, wynikające zwysublimowania lęku 
w wiarę, wyrażające się jako misterium fascinans. Na ten temat zob. Otto (1992).
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2. SW O I I OBCY W  RUMUŃSKIEJ MITOLOGII 
POLITYCZNO-NARODOWEJ A IKONOGRAFIA 

CERKWI BUKOWIŃSKICH

Charakterystyczną cechą XX-wiecznych rumuńskich wyobrażeń, zwią
zanych z ikonografią narodów i religii w malowidłach ściennych cerkwi 
mołdawskich, jest postrzeganie obcych przez pryzmat mitologii politycz- 
no-narodowej. Źródłem takich znaczeń są silne w kulturze rumuńskiej na
cjonalizmy lat trzydziestych, rozwinięte w czasach Ceauşescu, kiedy to roz
różnienie na swoich i obcych stało się jednym z podstawowych sposobów 
identyfikacji prawosławnego narodu rumuńskiego (Boia 2003: 196). Od lat 
międzywojennych zaczęto uznawać, iż wprowadzone do niektórych ikon 
szczegóły stanowią kulturowy klucz i pełnią rolę symboliczną, odnoszącą 
się do rzeczywistości historycznej i politycznej Księstwa Mołdawskiego 
w czasach późnego średniowiecza. Szczególnie silnie mitologia ta zaznaczy
ła się po II wojnie światowej. W wypowiedziach niektórych badaczy rumuń
skich polityczne znaczenie scen, namalowanych na ścianach świątyń, zdo
minowało ich treści religijne. Twierdzili oni, że przedstawienia narodów uka
zują rzeczywistych wrogów, którzy w czasie malowania cerkwi (XVI wiek) 
stanowili zagrożenie polityczne i religijne dla Księstwa Mołdawskiego.

Badania naukowców, poszukujących znaczeń malarstwa w świecie ru
muńskiej historii i kultury, doprowadziły do powstania opowieści o swoich 
i obcych narodach oraz wyznaniach, ukrytej pod kanonem prawosławnej 
ikonografii cerkwi mołdawskich. Ta opowieść, rozgrywająca się w świecie 
zbiorowych wyobrażeń, stanowiła symboliczny drugi świat, w których ka
nony malarstwa traciły swoje pierwotne, religijne znaczenia i obrastały 
nowymi wyobrażeniami, wywodzącymi się z mitologii całej kultury. Tre
ści polityczno-narodowe wykorzystywały ikony cerkwi mołdawskich do 
potwierdzenia stereotypów, dotyczących swoich i obcych. Nierzadko po
twierdzeniem szczegółów tych malowideł, świadczących o negatywnym 
wartościowaniu obcych, stawały się wierzenia, istniejące rzekomo w ru
muńskiej kulturze ludowej. W wyjaśnieniach takich nierzadko mieszano 
czasy i przykładano XIX-wieczne źródła ludowe, dotyczące obcych, do 
czasów późnego średniowiecza. Charakterystyczną cechą tych zabiegów 
było zagubienie wieloznacznego, numiotycznego obrazu obcego oraz am- 
biwalencji wjego spostrzeganiu, charakterystycznych dla kultur typu lu
dowego. Obcy w poglądach wielu badaczy nie budził fascynacji, ale stawał 
się tremendum, budzącym niechęć, strach i przerażenie. W przeciwieństwie 
do obcych, swoi na ikonach ściennych postrzegani byli wyłącznie pozy
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tywnie. Ten dualistyczny, „czarno-biały” obraz narodów i wyznań nawią
zywał do idei dziedzictwa po Bizancjum (Czwarty Rzym), a w zbiorowej 
świadomości Rumunów wiodącą rolę zaczęła odgrywać mitologia narodu 
wybranego. Władcy mołdawscy, jak również święci, dzięki Bożej Opatrz
ności zostali wybrani, aby chronić Mołdawię -  obwarowaną twierdzę pra
wosławia, otoczoną przez wrogie siły pogan, heretyków i innowierców.

Stopniowe łączenie mitologii narodowej ze szczegółami, znajdującymi 
się na ikonach, a także treściami starych tekstów religijnych, przyczyniło 
się do wykreowania trzech powiązanych ze sobą opowieści o obcych 
w kulturze rumuńskiej. Nowe kody kulturowe, obecne w świadomości 
zbiorowej, przywoływane są często w opisach ikon cerkwi mołdawskich. 
Dzięki temu rozmówcy z bukowińskich wiosek odnajdują na ikonach nie
istniejące tam w rzeczywistości szczegóły oraz opisują je zgodnie z wie
dzą i przekonaniami, funkcjonującymi w świadomości potocznej.

2.1. OPOWIEŚĆ O ŚW. JANIE NOWYM -  PATRONIE MOŁDAWII 
I RYCERZU CHRYSTUSOWYM

Do najważniejszych ikon w malowidłach ściennych cerkwi mołdaw
skich, wykorzystanych przy tworzeniu opowieści o narodowej i wyznanio
wej obcości, należy przedstawienie żywota i męczeństwa św. Jana Nowe
go. Ikony tego świętego niosły ze sobą treści, które znakomicie dawały się 
interpretować zgodnie z mitologią narodową. Dzięki przetworzonym stop
niowo w zbiorowej świadomości treściom legendy hagiograficznej Jana 
Nowego, ikony te utraciły swoje pierwotne, kanoniczne znaczenie religij
ne, a wydobyte z kontekstu, stały się potwierdzeniem roli świętego-patro- 
na Mołdawii, wybranego przez Opatrzność do obrony jej prawowierności. 
Mit Jana Nowego, patrona Mołdawii stał się ważną częścią mitologii Ru
munii -  obwarowanej twierdzy.

2.1.1. LEGENDA HAGIOGRAFICZNA ŚW. JANA NOWEGO WEDŁUG 
GRZEGORZA CAMBŁAKA

Istnieje kilka wersji legendy o św. Janie Nowym. Większość z nich 
jest podobna, chociaż z upływem czasu zmieniły się w nich pewne szcze
góły. Najstarsze źródła literackie, przypisywane przez większość bada
czy mnichowi Grzegorzowi Cambłakowi (I połowa XV w.) podają, iż Jan 
Nowy był greckim kupcem, mieszkającym w Trapezundzie (dziś Trab
zon w północno-wschodniej Turcji) -  sławnym i wielkim mieście porto
wym, położonym nad Morzem Czarnym, na wschodzie, blisko Asyryj-
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czyków i graniczącym z Wielką Armenią. Wyruszywszy w jedną ze swoich 
licznych podróży, grecki kupiec popłynął do Białogrodu (slav. Belyi gradü), 
miasta leżącego w pobliżu Vosporu. W trakcie podróży odwieczny wróg, 
nie mogąc znieść widoku pogrążonego w modlitwie Jana, podburzył prze
ciwko niemu kapitana statku, wyznawcę herezji łacińskiej. Widząc ogrom
ną wiarę Jana i nie mogąc pokonać go w sporach religijnych, kapitan po
stanowił zemścić się na młodym chrześcijaninie. Po przybyciu do Biało
grodu udał się do eparchy miasta -  Persa, gorącego obrońcy i dziedzica 
fałszu przodków, podstępnie opowiadając mu o kupcu Janie, który pełen 
podziwu dla wiary wyznawców boga-słońca, pragnie rzekomo wyrzec się 
Chrystusa.

Zarządca nakazał przyprowadzić Jana przed swoje oblicze i namawiał 
go do oddania chwały promiennemu słońcu i czci gwieździe. Jan, niepo
mny na groźby, ujawnił wielką odwagę i przywiązanie do wiary chrześci
jańskiej, której nie zaparł się nawet w obliczu tortur i cierpienia. Nie mo
gąc zmusić Jana do porzucenia wiary, eparcha rozkazał wychłostać go 
i wrzucić do ciemnicy, a następnie przywiązać do ogona dzikiego konia 
i ciągnąć ulicami miasta. Kiedy rumak mijał żydowskie domy, jeden z ich 
mieszkańców odciął Janowi głowę.

Ciało Jana po śmierci zajaśniało cudownym blaskiem, a nad jego głową 
ukazał się wspaniały chór aniołów i pojawiły się płomienie. Ciało otoczyły 
postaci trzech młodzieńców, okadzając je i odprawiając modły. Widząc cuda, 
dokonujące się wokół postaci świętego, jeden z Żydów -  chytry pomiot 
żmii, postanowił wystrzelić do anielskich postaci, jednak ręce przyrosły 
mu do łuku i strzał. Przestraszony eparcha wydał zmarłego chrześcijanom, 
a ci pochowali je w uświęconym miejscu. Słysząc o męczeństwie Jana, ka
pitan statku, frankoński kupiec, postanowił wykraść nocą ciało świętego. 
Gdy wykopywał je z ziemi, święty ukazał się we śnie prezbiterowi chrze
ścijańskiej świątyni, nakazując mu uratowanie zwłok. Ksiądz wykonał proś
bę Jana, udaremnił kapitanowi kradzież relikwii i ukrył je przy stole ofiar
nym w świątyni, gdzie spoczywały przez następne siedemdziesiąt lat, pod
czas których nieustannie dokonywały się w tym miejscu cuda. Sława relikwii 
dotarła do pobożnego władcy Mołdawii -  Aleksandra Dobrego, który wy
słał arcybiskupa Józefa wraz z licznym wojskiem do Białogrodu, aby spro
wadził relikwie do Suczawy. Kiedy orszak przybył do Mołdawii, hospodar 
obwołał Jana Nowego patronem swojego księstwa8.

8 O przeniesieniu relikwii do Suczawy w czasach Aleksandra Dobrego wspomina do
piero w XVII w. mołdawski kronikarz Ureche (1967: 80-81), a następnie Neculce (1955). 
Większość badaczy, opierając się na kronikarzach mołdawskich oraz na pierwszym tłuma
czeniu żywotu na język rumuński, dokonanym w XVII w. przez mnicha Varlaama,
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Badacze tematu nie byli zgodni co do wielu szczegółów, zawartych w ży
wocie Cambłaka. O postaci św. Jana Nowego wiadomo niewiele, ajego 
„Żywotu” nie można uznać za wiarygodne źródło historyczne, gdyż obok 
rzeczywistych faktów pojawiają się w nim elementy legendarne, wzoro
wane na motywach i wątkach literatury hagiograficznej. Niektórzy histo
rycy określali czas męczeństwa Jana na początek XIV wieku9; ostatecznie 
przyjęto, iż wydarzenie miało miejsce wpierwszej połowie XIV wieku. 
Nie znamy także inicjatora sprowadzenia relikwii św. Jana Nowego do Su- 
czawy. Teodorescu, analizując początki powstania organizacji kościelnej 
na terenie Mołdawii, stwierdził, iż przeniesienie relikwii świętego nastąpi
ło dzięki działaniom mnicha Józefa I Muszata (1402-1415?), późniejszego 
metropolity mołdawskiego. Jako wychowanek metropolii halickiej, prze
bywał on najprawdopodobniej już przed 1401 rokiem na terenie Białogro- 
du jako biskup tego miasta i nieformalny władca metropolii mołdawskiej 
(Teodorescu 1974: 216ns).

Ślady inicjatywy sprowadzenia relikwii św. Jana Nowego do Mołdawii 
prowadzą także do Grzegorza Cambłaka, bułgarskiego mnicha, który w 1401 
roku wraz z Grekiem Manuelem Archontem uczestniczył w poselstwie, 
wysłanym przez patriarchę Konstantynopola Mateusza I do Mołdawii w celu 
zażegnania konfliktu między Konstantynopolem a powstałą kilka lat wcze
śniej nieformalnie metropolią mołdawską. Zgoda patriarchatu w Konstan
tynopolu na podniesienie cerkwi w Mołdawii do rangi metropolii zlikwi
dowała ostatecznie narzuconą wcześniej na nią anatemę (Bîrlădeanul 1981: 
327). W trakcie podróży, prowadzącej najprawdopodobniej przez Biało- 
gród, poselstwo mogło zetknąć się z kultem św. Jana Nowego (Naumow 
1996: 67). Z postacią G. Cambłaka, który przez kilka następnych lat prze
bywał w Mołdawii, pełniąc w Suczawie obowiązki prezbitera Wielkiej 
Cerkwi Mołdawskiej, wiązano także powstanie w I połowie XV wieku służ

przyjęła rok 1402 za pewną datę sprowadzenia relikwii z Cetatea Alba na teren Księstwa 
Mołdawskiego. W 1983 roku Ştefan S. Gorovei i Alexandru V. Diţă, na podstawie źródeł 
historycznych, przesunęli datę sprowadzenia relikwii do Mołdawii na rok 1415. Fakt, iż 
Grzegorz Cambłak przebywał w tym czasie na terenie Kijowa, podważył przyjmowane 
dotychczas autorstwo i miejsce powstania żywotu. Na ten temat zob. m.in. Cazacu (2001: 
137-159); Năsturel (1966: 345-351).

9 N. Cartojan twierdził, iż męczeństwo Jana miało miejsce w 1300 roku; biskup Mel- 
chisedec -  że w 1320; a Iorga -  w 1330. W relacji z podróży Józefa Kraszewskiego, po
chodzącej z 1843 roku, w opisie rumuńskiego miasto Cetatea Alba pojawia się informa
cja o małej kaplicy znajdującej się na cmentarzu miejskim, wmiejscu, wktórym zabity 
został św. Jan Nowy. Wewnątrz kaplicy znajdował się sarkofag, na którym znajdowała się 
inskrypcja wjęzyku greckim, głosząca, iż święty męczennik z Trapezundu został zamor
dowany w Cetatea Alba w 1492 roku (Panaitescu 1999: 198-204).
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by i żywotu św. Jana Nowego, napisanego zgodnie z tradycją literacką wy
pracowaną w szkole Eutymiusza Tymowskiego10. W 1438 roku odpis tego 
żywotu został wykonany przez mnicha Gavriła z monastyru Neamţ (Melchi- 
sedec 1935: 108), a w 1534 roku ponownie zredagował go wjęzyku staro- 
cerkiewno-słowiańskim archimandryta Teodosie z tego samego monasteru 
(Bîrlădeanul 1981: 326; Oişteanu 2001: 347).

Kolejne ślady, związane z kultem św. Jana Nowego na terenach moł
dawskich, przypadają na czasy panowania potomków Bogdanowiczów -  
przede wszystkim hospodara Stefana Wielkiego (1457-1504), który od 
końca XV wieku zaczął poświęcać imieniu świętego fundacje na terenie 
Mołdawii. W 1498 hospodar ufundował wieżę dzwonnicy zkaplicą św. 
Jana Nowego w monasterze Bistriţa, w której zachowała się we fragmen
tach najstarsza polichromia z przedstawieniem tego świętego (Repertoriul 
1958: 155-159). W 1507 portar Luca Arbore ufundował cerkiew w Şipote, 
którą poświęcił św. Janowi Nowemu (Balş 1926: 181-183). Za czasów Bog
dana III Ślepego (1504-1517) i Stefaniţy (1517-1527), wlatach 1514-1522 
wzniesiono nową cerkiew metropolitalną w Suczawie. W 1589 roku prze
niesiono do niej relikwie Jana Nowego, spoczywające uprzednio w cerkwi 
koronacyjnej władców mołdawskich Mirăuţi (Bălan 1996: 120). Dzieło 
Stefana Wielkiego kontynuował jego syn -  Piotr Raresz (1527-1538; 1541
-1546), który wraz zmetropolitą Grigore Roşca (zm. 1570) był jednym 
z inicjatorów powstania polichromii zewnętrznej świątyń na terenach pół
nocnej Mołdawii (Nicolescu 1964: 292). Od tego momentu wielki program 
ikonografii ściennej, będący najprawdopodobniej rodzajem dyskursu reli
gijnego hospodarów i duchownych tego księstwa, pełen był odniesień m.in. 
do postaci św. Jana Nowego, co wyraźnie przyczyniło się do silniejszego 
ugruntowania znaczenia tej postaci. W 1547 roku żywot świętego, ukaza
ny aż w dwunastu ikonach, rozpisany został na ścianie południowej cerkwi 
św. Jerzego w Voroneţ11. Odnajdujemy tu m.in. ikonograficzny odpowied

10 Podobnego zdania jest bułgarska badaczka Ela Bakalowa, która stwierdziła, iż kult 
św. Jana Nowego na ziemiach rumuńskich rozpoczął się z chwilą przeniesienia relikwii do 
Suczawy, w czasach Aleksandra Dobrego w 1402 roku. Aby utwierdzić kult świętego, uzna
nego już wówczas za patrona i obrońcę Suczawy i Mołdawii, Grzegorz Cambłak napisał 
zarówno służbę, jak i żywot świętego (1991: 4). Niejasne są jednak informacje o istnieniu 
już wcześniej pewnych oznak tego kultu na terenie Księstwa Mołdawskiego. Naumow wy
sunął hipotezę, iż Mołdawianie mogli stykać się z kultem św. Jana przez tzw. Drogę Czar
nomorską, czyli najważniejszy szlak handlowy, idący ze Lwowa do Konstantynopola (Na
umow 1996: 64sn).

11 Są to:
I Męka św. Jana Nowego bez krzyża (Aici chinul S f  loan cel Nou şi mărturisirea celui 

fără de cruce);
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nik żywota z bodaj najsłynniejszą ikoną translatio relikwii do Mołdawii, 
w której znalazło się tak ważne dla Rumunów przedstawienie Aleksandra 
Dobrego ijego żony Anny w typowych strojach bizantyjskich basileusów. 
W tej samej cerkwi wizerunek świętego umieszczono na monumentalnej 
ikonie Wielkie Niebiańskie Święto. Przedstawienie Jana Nowego wśród naj
większych świętych chrześcijańskich, ułożonych w porządku zstępującym 
-  proroków, apostołów, ojców Kościoła, męczenników i anachoretów, po
dążających ku bramom niebios dowodzi, że ponad 100 lat po sprowadze
niu relikwii jego kult musiał być przynajmniej znany wśród władców i du
chowieństwa mołdawskiego12.

Kolejne etapy formowania się kultu św. Jana przypadają na lata aktyw
ności religijnej i kulturalnej rodu Mohyłów -  bojarów i panujących Moł
dawii oraz Wołoszczyzny w wiekach XVI i XVII. Postać tego świętego 
odnajdujemy zarówno w literaturze kręgu mohylańskiego, jak iw e freskach 
cerkwi mołdawskich. W 1586 roku z inicjatywy metropolity Jerzego Mo- 
hyły wybudowana została cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Suce
viţa, ufundowana przez rodzinę Mohyłów. Zmiany w ikonografii w sto
sunku do poprzednich cerkwi mogą być wyrazem religijnego dyskursu rodu 
Mohyłów, a także wpływem postanowień soboru Stu Rozdziałów (Moskwa 
1551)13. Polichromia tej cerkwi nie musi być traktowana jako ikonografia 
anamnezy, która utraciła pamięć oryginału (Dumitrescu 2000: 55), ale można

11 Odarcie z szat Świętego (Aici desbrăcarea Sfîntului);
III Święty przed obliczem eparchy (Punerea Sfîntului înainte judecătorului);
IV Osadzenie Świętego w ciemnicy (Punîndpe Sfîntul în temniţă);
V Sprowadzenie Świętego przed sędziego (Aducînd pe Sfîntul înaintea judecătorului);
VI Ponowne biczowanie Świętego przez sędziego ijego sługi (Iarăşi bate ighemonul 

cu slugile sale pe sfînt);
VII Przywiązanie Świętego do ogona konia (Legîndpe sfîntul de coada calului);
VIII Przybycie boskich aniołów do ciała Świętego. Paraliż poganina, który chciał 

przeszyć strzałami ciało aniołów (îngerii lui Dumnezeu au venit la trupul sfîntului. Un 
oarecare pagîn vrea să săgeteze. înţepenirea lui);

IX Uratowanie sparaliżowanego (z łukiem i strzałami) (Aducînd pe cel înţepenit cu 
arcul şi cu săgeata);

X Pogrzeb św. Jana Nowego (Aici înmormîntarea S f  loan);
XI Frankowie chcący wykraść ciało Świętego (Aici vroiră frîncii să fure trupul sfîntului);
XII Sprowadzenie relikwii świętego męczennika Jana Nowego do sławnego miasta 

Suczawy w czasach panowania wojewody Aleksandra Dobrego i żony Anny, i biskupa Jó
zefa (Aducerea moaştelor Sfîntului Mucenic loan cel Nou în slăvita cetate a Sucevei în 
zilele blagocestivului Ioan Alexandru Voevod şi a Doamnei Ana şi a episcopului Iosif).

12 Nie posiadamy z tego okresu źródeł mogących poświadczyć, iż już wówczas przeni
kały echa tego kultu do kultury ludowej. Najstarsze zapisane poświadczenia ludowe po
chodzą dopiero z XIX wieku, zob. m.in. Niculiţa-Voronca (1998b: 307).

13 Szerzej na ten temat zob. Dragnev (2004: 21-33; 2005).
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w niej odnaleźć nowe idee, w których doszło do przekształcenia modelu 
myślenia uprzednich fundatorów-hospodarów i prawosławnej hierarchii. Już 
Hymn Akatyst ku czci Matki Bożej z ogromną ikoną Pokrowu Matki Bożej, 
wyrażającą ideę Jej opieki nad zebranym i rozmodlonym ludem, wskazuje 
na wpływy kultury i sztuki ruskiej. To właśnie na tych terenach, wraz 
zpierwszymi odpisami żywotu św. Andrzeja Szalonego -  jednego znaj- 
bardziej znanychjurodiwych bizantyjskich, idea obrony i opieki Matki Bożej 
nad miastami-świątyniami rozpowszechniła się na terenie wschodniej Sło
wiańszczyzny, doprowadzając z czasem do powstania kultu Pokrowy. Po
dobne znaczenie mogą mieć ikony Monogensis czy Ukazanie się Matki Bo
żej św. Sergiuszowi z Radoneża (Dragnev 2005). W programie ikonograficz
nym cerkwi w Suceviţa, wymalowanej ok. 1601 r., odnajdujemy takżejeden 
z najbardziej rozbudowanych w sztuce mołdawskiej cyklów hagiograficz- 
nych św. Jana Nowego, składający się z czternastu ikon pisanych w przed
sionku cerkwi, umieszczony pośród innych rycerzy-wojowników: św. Teo
dora Stratilata, św. Dymitra, św. Teodora Tirona, św. Jerzego, św. Prokopiu- 
sza, i św. Merkurego. Owo sąsiedztwo najbardziej znanych świętych rycerzy 
sugeruje, iż w zamyśle Mohyłów, podobnie jak Stefana Wielkiego, Jan Nowy 
utożsamiony mógł być z obrońcami wiary chrześcijańskiej.

Za czasów Piotra Mohyły (1597-1647) postać św. Jana Nowego pojawiła 
się także w literaturze cerkiewnej. Jako prawosławny, Piotr zdawał sobie spra
wę z negatywnych skutków unii brzeskiej 1596 roku, jakie przyniosła ona na 
terenach Rzeczypospolitej. Świadom głębokiego podziału, który nastąpił 
w chrześcijaństwie oraz niemożności szybkiego porozumienia między pra
wosławnymi a unitami -  odszczepiencami, dążył do wprowadzenia wielu 
zmian w organizacji Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej14. Kontakty 
z innymi regionami sprawiły, iż organizacja prawosławia rozpoczęta przez 
Mohyłę objęła nie tylko tereny Polski, ale znaczną część Europy Środkowo
wschodniej oraz Bałkanów, i oddziaływała bardzo silnie na bliską Mołda
wię oraz Wołoszczyznę. W 1640 r. Mohyła doprowadził do zwołania synodu 
kijowskiego, na którym podjęto m.in. sprawę przygotowania nowych ksiąg 
liturgicznych. W 1645 roku w Kijowie ukazał się jego Trebnik, w którym 
umieszczony został m.in. żywot Jana Nowego, znany zresztą na terenie me
tropolii kijowskiej już w XV wieku. W starszych kodeksach greckich święty 
ten nie zajmował nigdy poczesnego miejsca (Naumow 1996: 53); dopiero 
Kijów podniósł jego rangę, gdyż Jan Nowy ze swoją wymodelowaną przez

14 Szerzej na ten temat zob. m.in. Łużny (1984: 55-67; 1995: 195-203); Melnyk (2001: 
177 sn); Naumow (1996: 31-37; 154-169); Roşca (1990: 59-65); Nowakowski (2004; 
2004: 85-102).
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Cambłaka biografią doskonale mieścił się w wizji prawosławia Mohyły 
-  silnego tradycją i wiernością chrześcijaństwu pierwszych wieków, w opo
zycji do islamu, ogarniającego ówczesne tereny Europy Środkowej i Połu
dniowo-Wschodniej oraz katolicyzmu, symbolizowanego w żywocie przez 
Franka kapitana statku15. Żywot przywoływał także postać Żydów, utrwala
jąc ich negatywny obraz w kulturze i literaturze chrześcijańskiej, sięgający 
czasów Chrystusowych. Wystarczy tu wspomnieć takie utwory religijne, jak 
Widzenie Straszliwego Sądu św. Nifona z Konstancji, Żywot sw. Bazylego 
Nowego czy choćby z literatury apokryficznej Wędrówki Matki Bożej po 
miejscach mąk wieczystych (po piekle), aby uzmysłowić sobie, jak silny był 
negatywny obraz tych obcych w tekstach chrześcijańskich16. Najprawdopo
dobniej właśnie w Trebniku Mohyły imię Jana Nowego zostało po raz pierw
szy umieszczone bardzo wysoko w hierarchii świętych -  tuż za pierwszymi 
kanonizowanymi przez ruski Kościół świętymi strastotierpcami -  Borysem 
i Glebem, założycielami Ławry Kijowsko-Pieczerskiej św. Antonim iTeo- 
dozym Pieczerskimi oraz trzema męczennikami wileńskimi -  Antonim, Ja
nem i Eustachym (Naumow 1996: 53).

2.1.2. LEGENDA HAGIOGRAFICZNA ŚW. JANA NOWEGO WEDŁUG 
METROPOLITY VARLAAMA

Z kręgiem mohylańskim związany był także Varlaam (Vasile Moţoc), 
autor pierwszych rumuńskich przekładów ksiąg cerkiewnych, poseł do 
Moskwy hospodara Mirona Barnowskiego, w latach 1632-1653 metropo
lita mołdawski; w 1639 jeden z kandydatów na patriarchę Konstantynopo
la. Osobowość Piotra Mohyły i Varlaama, a także mołdawskiego kronika
rza Grigore Ureche17 kształtowała się przez wiele lat wspólnie w dobrach

15 Kapitan statku określany jest w żywocie św. Jana Nowego jako Frank. Określenie to, 
pochodzące z arabskiego Ifranż lub Firandż, oznaczało pierwotnie „chrześcijańskie teryto
rium za Pirenejami”. W czasach wypraw krzyżowych, kiedy Europejczycy pojawili się po 
raz pierwszy w znacznej ilości na Bliskim Wschodzie, zaczęło być używane w stosunku do 
nich, w celu odróżnienia ich od Bizantyjczyków (innych niż prawosławni). W wyobraże
niach muzułmanów Frankowie byli wyznawcami niedoskonałej religii, źle interpretującej Ob
jawienie. Byli nieokrzesani, brudni, śmierdzący, gdyż się nie myli, brak im było ogłady i do
brych manier. Wkroczenie Franków do świętych miejsc islamu w Jerozolimie odebrano jako 
skalanie i zanieczyszczenie przestrzeni, a po odzyskaniu tych miejsc, odprawiano w nich ob
rzędy o charakterze oczyszczającym. Szerzej na ten temat zob. Nalborczyk (2005: 181-210).

16 Szerzej na temat obcych w literaturze i sztuce bizantyjsko-słowiańskiej zob. Garidis 
(1969); Kocój (2005).

17 Postać Urechego, wychowującego się wspólnie z Varlaamem i Piotrem Mohyłą, jest tu 
bardzo ważna, ponieważ jako pierwszy z kronikarzy mołdawskich wspomina o translacji re
likwii Jana Nowego do Suczawy (Ureche 1967: 81). Może to wskazywać na ten sam krąg 
postaci, które doprowadziły do rozpowszechnienia kultu św. Jana na terenie Mołdawii.
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monasteru Secu; utrzymywali kontakty ze sobą także po wyjeździe rodzi
ny Mohyłów do Polski (Mohyła 2002: 49-50; Eşanu, Eşanu 2005). W 1643 
roku w wydanym przez Varlaama zbiorze kazań, komentarzy do Ewangelii 
iżywotów świętych, zatytułowanych Kazanie 1643 znalazło się pierwsze 
tłumaczenie żywotu św. Jana Nowego na język rumuński, powstałe przeszło 
200 lat od oryginału wjęzyku staro-cerkiewno-słowiańskim. W tłumaczeniu 
Varlaama dokonano wielu charakterystycznych zmian w stosunku do pier
wowzoru autorstwa G. Cambłaka, wiążących się z ówczesną historią prawo
sławia nie tylko na terenach Rzeczypospolitej, Mołdawii, ale i innych regio
nów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Zmiany te w następnych 
wiekach stworzyły nowe wzorce kulturowe, których echa można odnaleźć 
w wielu tekstach religijnych i historycznych także i dziś w Rumunii18.

Zmiany, wprowadzone przez mołdawskiego metropolitę, dotyczyły nie 
tylko tytułu żywotu, ale także używanego przez Cambłaka nazewnictwa. 
W miejsce tytułu umieszczonego w słowiańskiej wersji G. Cambłaka: Mę
czeństwo świętego i sławnego męczennika Jana Nowego umęczonego w Bia- 
łogrodzie spisane przez Grzegorza, mnicha iprezbitera wielkiej cerkwi 
Mołdowalaskiej (Cambłak 1935: 83), w wersji Varlaama pojawił się tytuł 
Męczeństwo świętego i sławnego wielkiego męczennika Jana Nowego z Su
czawy, którego świętuje się w czwartek po Rusaliach (Mucenia svăntului şi 
slâvitului mucenic loan cel Nou de la Suceava, ce să praznuieşte jo i dupa 
Rusalii19 (Varlaam b.d.: 151-159). Nadanie Janowi Nowemu przydomku

18 W 1966 roku na I Międzynarodowym Kongresie Studiów Bałkańskich i Południo- 
wo-Wschodnioeuropejskich po raz pierwszy pojawiła się hipoteza o innym mieście, z któ
rego mogły być sprowadzone relikwie św. Jana Nowego. Hipotezę tę wysunął badacz ru
muński P. Năsturel, który na podstawie analizy topografii chrześcijańskiej w czasach póź
nego średniowiecza oraz treści żywotu redakcji starosłowiańskiej stwierdził, iż relikwie 
św. Jana Nowego nie zostały sprowadzone z mołdawskiego Cetatea Alba, położonego u uj
ścia Dniestru do Morza Czarnego, ale z miasta o tej samej nazwie (slav. Belyi gradu) nad 
cieśniną Kercz, nad Morzem Azowskim (Năsturel 1966: 345-351). Współcześnie hipoteza 
ta jest coraz częściej potwierdzana przez rumuńskich badaczy, którzy zwracają także uwa
gę na konieczność rozpatrywania nazw geograficznych z żywotu Cambłaka w kontekście 
topografii chrześcijańskiej i mitycznych wyobrażeń przestrzeni, panującej w tamtych cza
sach. Dzieło Topografia chrześcijańska żyjącego w VI wieku mnicha Kosmasa Indikopleu- 
stesa, przetłumaczone w II połowie XV wieku w Mołdawii z polecenia Stefana Wielkiego, 
w inny sposób kształtowało geograficzne wyobrażenia na temat ziemi, co mogło znaleźć 
wyraz także w żywocie św. Jana Nowego.

19 Rusalie -  na terenach rumuńskich ruchome święto ludowe przypadające w ósmy czwar
tek po Wielkanocy, zaliczane do tzw. zakazanych Czwartków (Joilepăzite) lub ciężkich Czwart
ków (Joile grele). Rumuni wierzą, iż w ten dzień przybywają do ludzi Rusalie -  rodzaj żeń
skich demonów, które poruszają się na koniach lub w powietrzu, karząc wszystkich, którzy 
w ten dzień pracują (okaleczają, wydłubują oczy, ogłuszają, wyrządzają szkody w gospodar
stwie). Rusalie tańczą przy studniach, źródłach, na krzyżach, rozstajach dróg, polanach, a tych, 
których napotkają, torturują i sprowadzają na nich rozmaite choroby (m.in. epilepsję).
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z Suczawy przyczyniło się do powstania w zbiorowych wyobrażeniach prze
konania, iż święty -  według źródła słowiańskiego Grek, pochodzący z Tra- 
pezundu -  był Rumunem. Fragment dotyczący miejsca narodzin świętego 
Jana -  Trapezundu, miasta według Cambłaka: sławnego i wielkiego, znaj
dującego się na wschodzie, niedaleko Asyryjczyków i w sąsiedztwie Wiel
kiej Armenii (Cambłak 1935: 85), Varlaam przetłumaczył jako leżące na 
wschodzie, który zwie się Anatolią (b.d.w.: 451).

Niewielka wzmianka w redakcji słowiańskiej, dotycząca portu do któ
rego przybył statek płynący z Trapezundu -  Białogród w pobliżu Vosporu 
(slav. Belyi gradu..., ize ku Vosporu) (Cambłak 1935: 86), w żywocie re
dakcji rumuńskiej uległa zmianie na miasto, które nazywa się Cetatea Alba, 
nad Morzem Czarnym, na skraju (granicach) Ziemi Mołdawskiej (la ceta
tea ce sa chema Cetatea Alba, la Marea Neagra, în margine de cătră Ţara 
Moldovei) (Varlaam bdw: 452). W ten sposób historia żywota św. Jana prze
niesiona została jednoznacznie na tereny mołdawskie, a nazewnictwo i ter
minologia dostosowane do ówczesnej sytuacji politycznej.

W tłumaczeniu Varlaama dokonane zostały także inne zmiany, związa
ne z tytulaturą postaci oraz nazwami występujących tu narodów. Pojawie
nie się Turków na Bałkanach oraz postępujące uzależnienie ziem chrześci
jańskich od Imperium Otomańskiego spowodowało, iż miejsce eparchy 
miasta z oryginału żywotu Cambłaka -  Persa gorącego obrońcy i dziedzica 
fałszu głoszonego po jego przodkach (Cambłak 1935: 86), zajął w żywocie 
rumuńskiej redakcji Turek, wielce kochający i wyznający wiarę turecką (turc, 
iubotoriu foarte şi socotitoriu credinţei turceşti) (Varlaam bdw: 452). Okre
ślenie Cambłaka bezbożna dusza eparchy (Cambłak 1935: 87), uległo w ży
wocie Varlaama zmianie na nieczystą ipogańską duszę turecką (necurat şi 
păgăn suflet turcesc) (Varlaam bdw: 452). Eparcha miasta, namawiający 
Jana Nowego do zmiany wiary chrześcijańskiej i oddania chwały promien
nemu słońcu i gwiezdzie, w żywocie Varlaama skłania świętego do przej
ścia na wiaręgiaurów (lega ghiaurilor) (Varlaam bdw: 453). Jednocześnie, 
zamiast eparchy miasta po mistrzowsku iperfidnie mówiącego te słowa, 
Varlaam użył także określenia, gdy ten mistrz i zdradziecki niechrześcijań
ski poganin wymówił te słowa (acel meşter şi viclen necredincios păgăn 
grâi acest cuvinte) (Varlaam b.d.w.: 453).

Zmiana postaci obcego z Persa, wyznającego kult solarny, na Turka 
-  zdaniem niektórych badaczy -  związana była z faktem uzależnienia Moł
dawii od Imperium Otomańskiego, wyrażając tym samym obawy epoki 
obecne w zbiorowej świadomości. Już sama nazwa Pers miała najprawdo
podobniej w czasach Cambłaka charakter symboliczny i używana była na 
określenie „człowieka Wschodu, niewyznającego Chrystusa”. Później, choć
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trudno tu wyznaczyć dokładną datę, rozciągnęła się także w mitologicz
nych etymologiach na wszystkie ludy orientalne, a zwłaszcza Turków, Ta
tarów i Mongołów (Naumow 1996: 69)20. Ostrzeganie przed kultem słoń
ca, księżyca i ładu nieba pojawiło się zresztą już w Starym Testamencie 
(Pwt 4, 9-19), skąd potem przeniknęło do wczesnych tekstów chrześcijań
skich. Odnajdujemy je zarówno u św. Nifona z Konstancji, gdzie bałwo
chwalcami oddającymi hołd idolom (czczącym kamienie) nazywał już wszak 
sam Chrystus pogan, którzy nie uwierzyli w chrześcijaństwo i przyjście 
Syna Boskiego, jak i u św. Atanazego z Aleksandrii (IV w.)21. Cambłako- 
wy żywot wpisał się w tę tradycję doskonale, jednak dopiero twórczość 
mołdawskiego Varlaama wprowadziła po raz pierwszy do żywotu postać 
Turków, których dominacja nad Mołdawią od lat była już faktem. Dokonu
jąc zmian w redakcji żywotu, Varlaam wprowadził nieścisłości historycz
ne -  mołdawski Białogród (Cetatea Alba) w czasie męczeństwa Jana No
wego (I połowa XIV w.) był pod władzą Tatarów, a zwierzchność Turków 
w tym mieście rozpoczęła się przeszło 50 lat później -  w 1484 r. (Cazacu 
2001: 138). O związkach z ówczesną sytuacją polityczną oraz silnych pod
tekstach religijnych, zawartych w kodzie wprowadzonym przez Varlaama, 
świadczą także nazwy oprawców św. Jana, gdzie poza schizmatykami ła- 
cinnikami oraz Żydami, powszechnie obwinianymi za męczeństwo i śmierć 
Chrystusa, wymienieni zostali także pogańscy Turcy. To właśnie także po 
raz pierwszy na okładce Kazań Varlaama pojawiła się ikonografia św. Jana 
Nowego, który przedstawiony został tu jako rycerz z krzyżem w prawicy 
i mieczem w lewicy, na tle dwóch miast -  Trapezundu i Cetatea Alba. Jan, na 
wzór męczenników pierwszych wieków, stojąc na straży ortodoksji, wier
ności chrześcijaństwu pierwszych wieków, ukazuje jego ciągłość na zie
miach mołdawskich i niczym rycerz Chrystusowy, broni ziem, w których 
spoczywa.

Z postaciami metropolitów: kijowskiego -  Piotra Mohyły oraz moł
dawskiego -  Varlaama, związane są także informacje o traktowaniu reli
kwii tego świętego jakopalladion Mołdawii (Mohyła 2002: 49-50; Marian 
1895: 60-70). Warto tu wspomnieć, iż tradycja traktowania obrazów jako 
palladion sięga w kulturze europejskiej co najmniej czasów starożytnej 
Grecji. Terminem tym określano początkowo spadłe z nieba dzieła bogów, 
najczęściej wizerunki śmigającej przez niebiosa jako meteor bogini Pallas

20 Takiej etymologii słowa Pers nie potwierdza największy słownik języka rumuńskie
go -  DLR, wyraźnie odróżniając Persów jako lud wschodni, zamieszkujący tereny Persji. 
Nie oznacza to jednak, iż w mitologicznych objaśnieniach nie łączono tej nazwy z innymi 
ludami wschodu.

21 Zob. np. św. Atanazy z Aleksandrii (2000: 73), św. Nifon z Konstancji (2001: 317-339).
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Ateny22. Uznawane były przez Greków za przedmioty o szczególnej pozy
cji i traktowane jako apotropeion -  chroniące przestrzeń, na której się znaj
dowały. Najsławniejszy palladion, zrzucony przez Zeusa, aby zapewnić 
bezpieczeństwo miastu, posiadała wstarożytności Troja (Kuryluk 1998: 
46). Chrześcijaństwo już w okresie bizantyjskim przejęło tę tradycję i uży
wało terminu palladion w stosunku do obrazów cesarzy, a następnie świę
tych. W taki sposób bodaj po raz pierwszy traktowana była słynna ikona 
Chrystusa z „brązowej” bramy Chalke, prowadzącej do pałacu w Konstan
tynopolu, która zastąpiła wiszący tu wcześniej portret Konstantyna Wiel
kiego. Z czasem tradycja ta przeniosła się z ikon Chrystusa na wizerunki 
Matki Bożej, a następnie niektórych świętych. Święte obrazy stawały się 
w wyobrażeniach chrześcijan źródłem mocy oraz magicznego działania 
sacrum dzięki tkwiącemu w nich podobieństwu do przedstawianej osoby. 
Jednocześnie pełnił on funkcję apotropeiczną -  bronił przestrzeni od wro
gów i złych sił. Z czasem tradycja ta przeniosła się także na relikwie. Wzor
cową opowieść, wykorzystującą relikwie Jana Nowego jako palladion Moł
dawii, w której pojawiają się odwieczni wrogowie prawosławia i Mołdawii 
-  Polacy, Turcy i Tatarzy, osnuto na kanwie historycznych wydarzeń z 1629 
roku, kiedy to po bitwie pod Chocimiem, gdzie starły się wojska hetmana 
Chodkiewicza i sułtana Osmana, oddziały Kozaków zaporoskich zostały 
wysłane przez Polaków na Suczawę. Opowieść ta oparta została na zna
nym wtradycji bizantyjskiej motywie cudownej obrony miasta-twierdzy, 
dokonanej tym razem przez relikwie św. Jana Nowego. Według legendy, 
ujrzawszy wojska kozackie, mołdawski metropolita Anastazy Crimca wraz 
z duchownymi udał się do cerkwi, aby ukryć ciało świętego. Relikwii, na
pełnionych darem Bożym, nie udało się jednak wydobyć ze świątyni -  w nie
wyjaśniony sposób pozostały na swoim miejscu, a wojska kozackie, prze
prawiające się w tym czasie przez rzekę Suczawę, zostały zatopione we 
wzburzonych wodach. Na pamiątkę tego wydarzenia metropolita Crimca 
wraz z mieszkańcami Suczawy odprawił litiję, okrążając świątynię z reli
kwiami świętego Jana (Mohyła 2002: 49-50; Marian 1895: 67). Od tego 
czasu dzień 2 czerwca, w którym relikwie objawiły swój palladialny cha
rakter, uznany został za święto Jana Nowego -  patrona Mołdawii.

W XVII wieku relikwie cieszyły się już wielką sławą na terenach wschod
nich. W 1686 roku król Jan III Sobieski, powracając po zwycięstwie pod 
Wiedniem, wywiózł relikwie św. Jana Nowego z Suczawy (tzw. skarb Do- 
softeia) i umieścił je w Stryju, a następnie w kościele ojców Bazylianów 
w Żółkwi23. W 1783 roku relikwie z polecenia cesarza Józefa II powróciły

22 Iliada 4,73, informację podaję za Kuryluk (1998: 46-47).
23 Zob. m.in. Bălan (1996: 120); Czamańska (2003: 23-24).
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do cerkwi św. Jerzego w Suczawie, a Jana Nowego ogłoszono patronem 
Bukowiny (Marian 1895a: 110sn). W kolejnych latach żywot świętego tłu
maczony był i wydawany kilkakrotnie w Mołdawii. W 1812 roku legenda 
hagiograficzna, tłumaczona ze źródeł rosyjskich (ukraińskich?), znalazła 
się w żywotach świętych wydrukowanych w monastyrze Neamţ, aw 1846 
roku została umieszczona w Mineja na miesiąc czerwiec, wydanej przez 
ten sam monastyr (Melchisedec 1885: 59-60; Demciuc 1990: 30).

Tradycja uznawania św. Jana Nowego za patrona Mołdawii i Bukowiny 
często podkreślana była w piśmiennictwie XIX wieku. Najprawdopodob
niej pod wpływem rozwijającej się wówczas świadomości narodowej za
częto przypominać i rozpowszechniać opowieści o palladialnym charakte
rze relikwii, znane wcześniej wkręgu mohylańskim. Enecan (1882), a za 
nim Marian (1895) iPamfile (1997: 60-65) opublikowali wersje legend 
o historycznych wydarzeniach, w których relikwie świętego w niewyjaśnio
ny sposób okazywały swoją moc i broniły miasta przed wrogami. Przypo
mniano także inne, sięgające czasów Piotra Mohyły i metropolity Varla- 
ama, opowieści o ich cudownej mocy, drukowane do czasów współcze
snych w popularnych broszurach przeznaczonych dla wiernych. 
Najsłynniejsza z tych opowieści oparta była na motywie kary, wymierzo
nej katolikowi -  Polakowi, Ujazdowskiemu, w służbie u Jerzego Mohyły, 
który dopuścił się zniewagi relikwii, za co został ukarany przez św. Jana:

Za czasów mojego wuja Jeremiego Mohyły, wojewody i władcy Mołdo-Wala- 
chii, pomiędzy szlachcicami polskimi (Lachami), którzy mu usługiwali, był też 
setnik zwany Ujazdowskim, łacińskiej wiary, który kiedyś, gdy władca udał się 
do Metropolii w Suczawie, aby wziąć udział w nabożeństwie za duszę wielkie
go męczennika Jana Nowego i pokłonić się jego relikwiom, widząc jak ludzie 
przybyli z różnych stron całują szczątki, które nie uległy rozkładowi, i składają 
dary, zaczął lżyć im, mówiąc do swoich towarzyszy: „<...> popatrzcie na tych 
odszczepieńców, jak namaścili ciało zmarłego apostaty, wysuszyli je, nałożyli 
na niego cenne ozdoby jak na świętego i z chęci zysku wiodą na pokuszenie 
tylu ludzi. Jednakże, podobnie jak ów człowiek, którego ciało całują, męczy się 
w piekle, tak samo będą się tam męczyć ci, którzy je  całują” .

Jak tylko wypowiedział te słowa wobec wszystkich i wobec hospodara, który 
również tam był, duch nieczysty wszedł w niego i rycząc potwornie, aby prze
straszyć wszystkich, powalił go na ziemię, męcząc straszliwie. A jego towarzy
sze wyprowadzili go z cerkwi, zaś diabeł męczył go coraz bardziej, ku zdziwie
niu wszystkich. A towarzysze widząc, że wciąż wzmaga się okropna męka za
dawana mu przez siły nieczyste, udali się do metropolity, którym był naówczas 
brat hospodara, Jerzy Mohyła, człowiek wierzący oraz święty i ściskając mu 
stopy, prosili go, aby modlił się do Boga i świętego Jana i wybawił go z nie
szczęścia, albowiem strach i drżenie opanowało również i ich. Zaś metropolita,
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dowiedziawszy się zjakiej przyczyny cierpi szyderca, powiedział: „Zostawcie
go jeszcze trochę, niech się nauczy, że nie przystoi lżyć świętych Pańskich i na
szej prawdziwej wiary” (Mohyła 2002: 50-54; Marian 1895: 63, tł. J. Porawska).

Opowieści z tekstów Mohyły przyczyniły się do upowszechnienia wia
ry w cudowną moc relikwii, które ochraniają przed wrogami ziemi oraz 
złymi i nieczystymi siłami24. Od końca XIX wieku w rozpowszechnianej 
na terenie Mołdawii historii św. Jana Nowego łączyły się wątki i motywy, 
pochodzące ze słowiańskiego żywotu mnicha Cambłaka oraz rumuńskiej 
wersji metropolity Varlaama. Miejsce męczeństwa oraz przynależność na
rodowa głównego bohatera zmieniały się w zależności od źródła. W wyda
wanych wówczas legendach Jan Nowy stawał się zarówno greckim kup
cem, jak i Rumunem, podstępnie umęczonym przez Persów, Turków lub 
Tatarów (Marian 1895; Pamfile 1997). Także sztuka mołdawskiego Ko
ścioła prawosławnego nie zapominała w tym czasie o postaci świętego. 
W XVIII i XIX wieku żywot Jana Nowego namalowany został na ścianach 
cerkwi w Secu i Sihăstria Secului oraz kaplicy monastyru św. Jerzego w Su
czawie. Z tego okresu pochodzą także ikony świętego, znajdujące się obec
nie w zbiorach muzeum monastyru św. Jerzego w Suczawie.

Treści religijne, ukształtowane w żywocie i legendzie św. Jana Nowego 
w wiekach XVI-XIX, zdominowane zostały stopniowo w kulturze moł
dawskiej przez nowe znaczenia polityczno-narodowe. Ideał doskonałości 
chrześcijańskiej, wypracowany w teologii świętości, po podziale Kościoła 
był stopniowo wzbogacany o nowe elementy. Święty z biografią wzorowa
ną na żywotach męczenników pierwszych wieków chrześcijaństwa nie od
powiadał już potrzebom podzielonych Kościołów. Nic więc dziwnego, iż 
wraz z ugruntowaniem się rozłamu musieli pojawić się święci, których bio
grafie rozłam ten uzasadniały. Zapotrzebowanie na nowe formy świętości 
w chrześcijaństwie rodziło tym samym nowe modele świętości. Ponadto 
rozwój świadomości narodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, począw
szy od XIX wieku, powodował, iż panujące tu idee przenosiły się częścio
wo na grunt wierzeń religijnych. Doskonałość nowych świętych nie musia
ła już polegać na ucieczce od zbiorowości i „białym męczeństwie” w świe- 
cie demonów, lecz miała służyć podsycaniu polemik między schizmatykami. 
Święty oddawał życie -  na miarę Chrystusa -  już nie za chrześcijańską, 
lecz katolicką lub prawosławną wiarę. W teologii świętości mniej ważne 
stało się dążenie do odtworzenia obrazu Chrystusa, ale polemika i walka

24 W czasach współczesnych przy relikwiach świętego w cerkwi św. Jerzego w Sucza
wie duchowni rumuńscy odprawiają przy otwartych drzwiach egzocyzmy, wyganiając na 
oczach wiernych złe siły z opętanych.
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między wyznaniami. Analiza przemian treści żywotu św. Jana Nowego ijego 
recepcji w kulturze rumuńskiej ukazuje, iż Chrystus był pierwowzorem świę
tości dla rozdzielonego Kościoła. To na Nim wzoruje się chrześcijańska 
literatura, w usta świętych wkłada się Jego słowa, święci naśladują Jego 
męczeństwo aż do dobrowolnego oddania życia za wiarę. Jednak owo 
upodobnienie do Chrystusa stopniowo zaczyna być zdominowane przez 
inne treści. Wiecznym życiem i prawdą obdarzony będzie tylko wierny pra
wosławny. Wyznawcy judaizmu, islamu czy katolicyzmu, jako herezji, które 
opierają się na fałszywych przesłankach, nie dostąpią zbawienia.

Legenda hagiograficzna Jana Nowego znalazła odpowiedniki w rumuń
skich wierzeniach ludowych. Najstarsze źródła etnograficzne, dotyczące 
postaci Jana Nowego, pochodzą z końca XIX wieku i można w nich odna
leźć echa różnorodnych wzorców religijnych. W świadomości ludowej 
mieszały się zarówno treści, pochodzące ze źródeł Cambłaka i Varlaama, 
jak i wątki znane z legend o innych świętych. Różne wersje tekstów reli
gijnych, rozpowszechniane przez duchowieństwo Mołdawii oraz krążące 
na tych terenach w popularnych broszurach, włączone zostały w mechani
zmy myślenia typowego dla świadomości ludowej. Charakterystyczne jest 
jednak, iż w ludowej tradycji żywot świętego, wymodelowany na nowo, 
nie zawsze posiadał ostry i polemiczny wydźwięk wobec katolicyzmu iju- 
daizmu. Największymi wrogami Jana Nowego stawali się w ludowych opo
wieściach muzułmanie -  Turcy lub Tatarzy, którzy skazali go na męczeń
stwo i śmierć. Taki schemat jest zrozumiały, gdy uwzględnimy zależność 
do połowy XIX wieku ziem mołdawskich od Turków. Jednocześnie kody 
kulturowe utworzone przez Cambłaka niekoniecznie musiały znaleźć od
bicie w świadomości mieszkańców pogranicza -  mołdawskich wiosek, za
mieszkiwanych przez wiele narodów i wyznań. W materiałach E. Niculiţa- 
-Voronca, zebranych pod koniec XIX wieku na Bukowinie, św. Jan Nowy 
uznawany jest za chrześcijańskiego kupca, żyjącego na ziemiach tureckich, 
który za wiarę został zabity przez Turków, przywiązany do ogona konia 
i w cudowny sposób sprowadzony na Bukowinę (Niculiţa-Voronca 1998b: 
294). W świadomości ludowej tamtych czasów nie znalazły także żadnego 
odbicia echa translacji Jana Nowego do Suczawy z czasów Aleksandra 
Dobrego. Zarówno samo pojawienie się świętego na Bukowinie, jak 
i umieszczenie jego relikwii w monastyrze św. Jerzego w Suczawie (z po
minięciem cerkwi Mirăuţi), wiązało się z nadprzyrodzonymi znakami ob
jawiającymi się wokół tej postaci (Pamfile 1997: 61-64).

Inną charakterystyczną cechą XIX-wiecznych ludowych opowieści o Ja
nie Nowym jest uznawanie go za Rumuna, który urodził się i mieszkał na 
Bukowinie. Tendencja ta, nawiązująca do tradycji nazewnictwa wprowa
dzonej przez Varlaama, a także ludowego zwyczaju lokowania wszelkich
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ważnych wydarzeń i postaci w obrębie bliskiego oswojonego świata, łą
czyła się często z przekonaniem, iż święty był już za życia wybrańcem 
Boga. Wpływ chrześcijańskich tekstów religijnych dotyczących niebiań
skiej liturgii na ludowe wierzenia, tak charakterystyczny dla prawosławia, 
spowodował pojawienie się motywu otwartego nieba, które widzą obda
rzone wyjątkową dobrocią postacie. W jednej z opowieści z Bukowiny, Jan 
-  chłopiec wypasający bydło -  widzi w otwartych niebiosach Boga:

Święty Jan z Suczawy jako chłopiec wypasał bydło swego ojca na pastwisku 
i ojciec często widział, jak spogląda w niebo, modląc się i śmiejąc: „hej, dla
czego się śmiejesz, kiedy spoglądasz w górę?” „Kiedy jeszcze raz zobaczysz 
mnie śmiejącego się, połóż swoją nogę na mojej i wtedy zobaczysz”. Ojciec 
uczynił tak i wówczas ujrzał otwarte niebo i Boga trzymającego w dłoni grzmoty 
(takie jak bicze ozdobione kwiatami) (Niculiţa-Voronca 1998b: 181).

W ludowej świadomości postać św. Jana Nowego mieszała się często 
z wątkami i motywami, znanymi z legend o innych świętych. Niculiţa-Vo
ronca, rezygnując niestety z opublikowania zebranych na Bukowinie ma
teriałów, podkreślała np., iż o św. Janie Chrzcicielu nie można zebrać wielu 
informacji podczas badań terenowych, gdyż we wszystkich ludowych opo
wieściach jego postać mylona jest ze św. Janem Nowym z Suczawy (1998b: 
307)25. Folklorystka zMołdawii nie zwróciła uwagi, iż właśnie wtakich 
pomylonych opowieściach ujawniają się najczęściej charakterystyczne ce
chy mitycznego myślenia. Opowieści te, pozornie chaotyczne i pełne błę
dów, odzwierciedlają zarówno wątki i motywy z archaicznych mitów krą
żące na niższych poziomach mitologicznych, jak i wpływ konkretnych wzor
ców literackich na wierzenia ludowe.

W najstarszych ludowych opowieściach o św. Janie Nowym zwraca 
uwagę wiara w cudowną moc, tkwiącą wjego relikwiach. W zbiorowych 
wyobrażeniach śmierć z rąk wrogów narodu i prawosławia stała się po
czątkiem nowego życia w „mocy Bożej”. Święty Jan był dla ludu przede 
wszystkim wielkim cudotwórcą, który potrafił uleczyć z rozmaitych cho
rób i przypadłości. Uzdrowienia wzroku, bólu głowy, głuchoty, ślepoty, nie
moty czy paraliżu, dokonujące się w cerkwi św. Jerzego przy relikwiach 
Jana Nowego, stanowią jeden znajczęstszych motywów ludowych opo
wieści. Charakterystyczne jest także silne podkreślanie znaczenia wielkich 
uroczystości, odbywających się dorocznie w Suczawie -  pielgrzymki do

25 Kontaminacja obu postaci związana jest także z faktem, iż zarówno św. Janowi Chrzci
cielowi, jak i św. Janowi Nowemu poświęcony jest w rumuńskim kalendarzu prawosław
nym ten sam dzień -  24 czerwca. Święto Jana Nowego obchodzi się także 2 czerwca, ale 
jego przebieg nie jest tak uroczysty, jak 24 czerwca.
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świętego i procesji zjego relikwiami, podążającej ulicami miasta w dniu 
24 czerwca (Niculiţa-Voronca 1998b: 294; Pamfile 1997: 64-65). Z okazji 
tych pielgrzymek zostały wlatach 1889-1890 ułożone znane i śpiewane 
przez lud do dzisiaj hymny ku czci świętego26. W świadomości ludowej 
palladialny kult relikwii św. Jana oraz związany z nim zwyczaj pielgrzym
ki i procesji ustępował stopniowo miejsca wierzeniom o nadprzyrodzonej 
mocy relikwii, strzegących wiernych od osobistych nieszczęść i cierpień. 
Święty ochraniał przed suszą i nieurodzajem, uzdrawiał z nieuleczalnych 
chorób, niósł pomoc strapionym i udręczonym. Do kultu, związanego 
z dniem św. Jana Nowego przeniesionych zostało wiele elementów obrzę
dowości świętojańskiej (23/24 czerwca). Święto nazywane było dniem let
niego Jana, w opozycji do zimowego przesilenia nocy z dniem -  zimowe
go Jana27 (Pamfile 1997: 60). Atrybuty używane podczas ludowych ob
chodów nocy świętojańskiej -  zioła i ogień, świece i kadzidła -  pocierało 
się o relikwie i święciło u mnichów w cerkwi w Suczawie. Podążając dniem 
i nocą z zapalonymi pochodniami do Suczawy, pielgrzymi wierzyli, iż zo
staną przy relikwiach uleczeni z wszelkich przypadłości. Jan, wraz z upły
wem lat, stawał się coraz bliższym świętym, poprzez którego lud doświad
czał wciąż nieustającej obecności Boga.

2.1.3. MITOLOGIA NARODOWA A KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIZERUNKU 
ŚW. JANA NOWEGO W KULTURZE RUMUŃSKIEJ I IKONOGRAFII 

CERKWI BUKOWIŃSKICH

W latach międzywojennych treści polityczno-narodowe zaczęły poja
wiać się w opisach i interpretacjach ikon św. Jana Nowego, namalowanych 
na ścianach cerkwi mołdawskich. Czerniowiecki badacz Orest Luţia, ana
lizując ikonografię ścian cerkwi Voroneţ, utożsamił rzeczywistych wro
gów późnośredniowiecznej Mołdawii z postaciami prześladowców świę
tego na ikonach żywotu. Tezę tę starał się udowodnić, zmieniając nie tylko 
narodowość nieprzyjaciela (z Persa na Turka, zgodnie z wersją Vaarlama), 
ale również przenosząc miejsce kaźni na ziemie rumuńskie. Eparcha mia
sta Cetatea Alba przypominał Luţii brodatego Turka (Luţia 1924: 307). 
Jako Turcy określeni zostali także oprawcy, katujący ciało świętego. Szcze
góły ich strojów wykazywać miały silne podobieństwo do ubioru tureckie
go z XV-XVI wieku. Spodnie eparchy, zwane nadragi, przypominały mu

26 Teksty tych hymnów zostały umieszczone w pracy Mariana (1895: 151-164).
27 Chodzi tutaj o święto zwane Soborem św. Proroka Jana Chrzciciela (Soborul Sf. 

Prooroc loan Botezătorul), odbywające się 7 stycznia, zwane w tradycji ludowej na tere
nach Rumunii dniem św. Jana Zimowego (Sfintul-Ion de iarnă), Świętym Janem (Sântion; 
Sântul Ion) lub Kobiecym Jordanem (Iordănitul Femeilor).
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odzież noszoną przez Turków w czasach malowania cerkwi, a sandały okre
ślał wprost jako tureckie. O przynależności do Turków świadczyły także 
turbany na głowach oprawców (Luţia 1924: 308sn). Wyróżnikiem obcości 
były również charakterystyczne atrybuty i zachowanie oprawców, którzy 
uzbrojeni w „tureckie” szable i buzdygany, charakteryzowali się wyjątko
wą brutalnością i agresją, wyraźnie skontrastowaną z przedstawieniem Jana 
Nowego. W wizerunku tego świętego Luţia dostrzegał silne podobieństwo 
do postaci Chrystusa przed Piłatem z ikony we wnętrzu cerkwi w Voroneţ. 
O przynależności Jana Nowego do boskiego świata świadczył, według tego 
badacza, błękit, dominujący w tle ikon u wejścia do świątyni przedstawiają
cych tego świętego, skojarzony z kolorem nieba (Luţia 1924: 308 309). Mi- 
totwórcza praktyka zamiany Persów z oryginału żywotu na największych 
ówczesnych wrogów Mołdawii zaznaczyła się także w piśmiennictwie S. Reli 
(1937). Badacz ten zwrócił uwagę, iż na ikonach św. Jana Nowego w cerkwi 
w Voroneţ jako prześladowcy namalowani zostali Tatarzy. Tatarami zostali 
również określeni Persowie (z oryginału), którzy namawiali greckiego kup
ca do przejścia na „tatarską” wiarę. Dla Reli, podobnie jak dla Luţia, strój 
wrogów, świadczący o ich przynależności etnicznej, był jednym z podsta
wowych wyróżników obcości w malowidłach ściennych cerkwi z Bukowi
ny. Niezgodnie z obydwoma wersjami żywotów, uznał on również Tatarów 
za sprawców obcięcia głowy świętemu (Reli 1937: 16, 120-121).

Szczególne nasilenie interpretacji, związanych z ikonografią cerkwi Bu
kowiny, w tym ikon ilustrujących żywot św. Jana Nowego w duchu mitów 
polityczno-narodowych, pojawiło się w czasach komunizmu. W latach 
sześćdziesiątych XX wieku Sorin Ulea stworzył wzorcową interpretację, 
obowiązującą oficjalnie aż do upadku komunizmu. W poglądach tego ba
dacza pojawiła się charakterystyczna figura mitologii Rumunii -  obwaro
wanej twierdzy, w której doszło do swoistego połączenia wiary prawosław
nej z nacjonalizmem, z przewagą tego ostatniego. Ulea udowadniał, że pro
gram ikonograficzny cerkwi na Bukowinie miał w całości znaczenie 
polityczno-narodowe i był zbiorową inwokacją mołdawskiego narodu, skie
rowaną do Boga za pośrednictwem wszystkich świętych, ukazującą naj
większych w tym czasie wrogów narodu i religii -  Turków, Tatarów, Pola
ków, Węgrów, Żydów i Ormian. W programie tym ważną rolę odgrywały 
przedstawienia Jana Nowego, podstępnie zamordowanego przez muzuł
manów w mołdawskim Cetatea Albă. Dla Ulei jednym z podstawowych 
wyróżników obcości, zaświadczających, iż malarze przedstawili najwięk
szych wrogów Mołdawii -  Turków, były między innymi szczegóły stroju, 
nakrycia głowy (turbany) oraz uzbrojenie (zwłaszcza jatagany), namalo
wane ze szczególną pieczołowitością. Próbując łączyć ze sobą rozmaite
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przedstawienia ze ścian cerkwi mołdawskich, Ulea zaznaczał, iż ikony św. 
Jana miały związek z przedstawioną poniżej żywotu ikoną Deesis, podkre
ślając w ten sposób szczególną rolę patrona Mołdawii. Zamęczony przez 
obcych -  muzułmanów, święty nie mógł dla Mołdawian być lepszym orę
downikiem i wstawiennikiem u Boga o wolność ziem, które zagrożone było 
przez tego samego wroga, który uśmiercił patrona Bukowiny. O wstawien
niczej roli Jana Nowego świadczyła także dla Ulei przestrzeń, na której 
zostały umieszczone jego ikony. Namalowane na ścianie południowej cer
kwi w Voroneţ, w pobliżu największych świętych rycerzy -  wojowników: 
św. Jerzego, św. Dymitra i św. Nestora, stawały się argumentem, przema
wiającym za ogromną nadzieją, pokładaną w tej postaci. Jan Nowy, obok 
innego patrona Mołdawii -  św. Jerzego, brał udział w wielkiej modlitwie 
wstawienniczej za uratowanie narodu w walkach z Turkami. Potwierdze
niem roli Jana Nowego jako świętego rycerza -  wojownika Chrystusowego 
stawało się także umieszczenie jeszcze jednej ikony tego świętego na absy
dzie wschodniej cerkwi Voroneţ. Stojąc w szeregu świętych rycerzy, tuż 
obok św. Jerzego i św. Dymitra, Jan Nowy pełnił analogiczną jak oni funk
cję (Ulea 1963: 86-87).

Wzorzec interpretacji stworzony przez Uleę w czasach reżimu Ceauşescu 
ugruntował się bardzo silnie w naukowych objaśnieniach postaci św. Jana 
ijego ikonografii także w czasach współczesnych. Podobne motywy i zbli
żone odczytywanie znaczeń politycznych odnaleźć można u V. Demciuca, 
historyka z Suczawy, który w swych pracach o greckim męczenniku kładł 
nacisk na obronę prawosławia i narodu rumuńskiego. Podobnie jak Ulea, 
umieszczał on męczeństwo Jana Nowego w Cetatea Albă, ajako prześla
dowców świętego wymieniał Tatarów (Demciuc 1995: 65-77; Demciuc 
19). Badacz ten włączył do swej analizy malowidła ścienne na cerkwi w Do- 
brovaţ, gdzie Jan Nowy przedstawiony został obok św. Michała i Archa
nioła Gabriela, z Apostołami Piotrem i Pawłem oraz świętymi pustelnika
mi. Historia Jana Nowego urastała do symbolicznej opowieści o tym, iż 
święty, zdradzony przez obcych z Zachodu oraz męczony i zabity przez 
obcych -  niewiernych ze Wschodu, poniósł męczeńską śmierć za swoją 
rumuńską wiarę -  prawosławie. Ikony Jana Nowego stawały się zjednej 
strony hołdem, złożonym już w czasach późnego średniowiecza ówcze
snemu patronowi Mołdawii; z drugiej -  zachęcały Mołdawian do obrony 
przed zagrożeniem ze strony sąsiadujących z ziemiami rumuńskimi wro
gów. Adresowane do wiernych, stawały się lekcją patriotyzmu i ortodoksji, 
zachęcając do walki, a nawet śmierci za ojczyznę (Demciuc 1995: 65-76). 
Podobne znaczenia ikon św. Jana Nowego pojawiają się w piśmiennictwie 
Ioanichie Bălana. Opisując relikwie świętych, znajdujące się na ziemiach
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rumuńskich, duchowny ten traktuje je jako największy dar Boga i znak 
miłości świętych do ludzi. Relikwie św. Jana Nowego, zamęczonego przez 
Tatarów i zamordowanego przez Żydów w 1332 roku w Cetatea Albă, strze
gą ortodoksji, umacniając w wierze i udzielając pomocy tym, którzy je czczą. 
Ich sprowadzenie w późnym średniowieczu do Mołdawii, upamiętnione na 
freskach cerkwi z Bukowiny, stało się dowodem nie tylko istnienia już 
wówczas silnej ortodoksyjnej wiary Mołdawian, ale i niezależności naro
dowej i religijnej wielkiego wojewody Aleksandra Dobrego. Sprowadze
nie relikwii świadczyło zarówno o potędze Mołdawii, jak i znaczeniu i nie
zależności prawosławnej Cerkwi mołdawskiej tamtych czasów (Bălan 1999: 
18; 2002: 3). Do tradycyjnych już wątków mitu Jana Nowego, odczytywa
nych w ikonach tego świętego, doszły więc kolejne elementy, wskazujące 
na wolność Mołdawii oraz uniezależnienie w tym czasie jej organizacji 
kościelnej od patriarchatu Konstantynopola.

Przemiany w ramach kulturowej kategorii swój -  obcy oraz związana 
z tym zmiana stosunku do innych narodów i wyznań we współczesnej świa
domości rumuńskiej ujawniają się w najnowszej interpretacji znaczeń pro
gramu ikonograficznego cerkwi z Bukowiny, podjętej w 2001 roku w pra
cy S. Dumitrescu. Kładąc zdecydowanie najsilniejszy nacisk na religijny 
i ekumeniczny wymiar malowideł ściennych, praca ta stanowi przełom w do
tychczasowym dwudziestowiecznym postrzeganiu obcych w kulturze ru
muńskiej. Dumitrescu wyznacza św. Janowi Nowemu funkcję rycerza Chry
stusowego, obrońcy całego chrześcijaństwa (nie tylko prawosławia) twier
dząc, iż rola tej postaci była analogiczna jak innych świętych -  wybrańców 
Chrystusowych, żyjących w czasach niepodzielonego Kościoła. Analizu
jąc tekst św. Nifona z Konstancji, który mógł być jednym ze źródeł ikono
grafii cerkwi mołdawskich, Dumitrescu zwrócił uwagę, iż jest w nim mowa
0 wybrańcach Chrystusa -  męczennikach, którzy w obronie wiary złożyli 
ofiarę z życia. Gniew Boży, spowodowany grzesznością Bizantyjczyków
1 podziałem chrześcijaństwa, objawiający się ingerencją Opatrzności w hi
storię i upadkiem Konstantynopola, odwrócić może tylko ofiara, złożona 
przez jednostki w obronie jedności wiary (Dumitrescu 2001: 150-151)28. 
W pracy Dumitrescu wyraźnie można zauważyć, iż badacz ten rezygnuje 
z podejmowania tematów polemicznych, jakie niewątpliwie mogły poja
wiać się w ikonografii cerkwi mołdawskich. Abstrahując od źródła słowiań
skiej legendy św. Jana Nowego, wktórej jednak pojawiali się Persowie, 
Żydzi i katolicy, Dumitrescu traktuje świętego jakby istniał bez literackiej

28 Ze względu na niedawne ukazanie się tej pracy trudno jest ocenić, jaki będzie jej 
wpływ na religijne wyobrażenia zbiorowe współczesnych Rumunów. Warto jednak zwró
cić uwagę, że jest ona rozpowszechniana przez cerkwie wśród wiernych.
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biografii, wyznaczając mu żywot analogiczny do innych rycerzy-wojow- 
ników lub cudotwórców: św. Jerzego czy św. Mikołaja. Nieświadomie ule
ga w ten sposób nowemu mitowi -  współczesnemu ekumenizmowi, po
przez który stara się odczytać średniowieczne malowidła ścienne.

2.1.4. JAN NOW Y -  RYCERZ CHRYSTUSOWY I BLISKI ŚWIĘTY 
(NA MATERIALE Z BADAŃ TERENOWYCH)

We współczesnych ludowych wierzeniach można odnaleźć wiele odpo
wiedników XIX-wiecznych motywów, pojawiających się w legendzie św. 
Jana Nowego. Święty ten zajmuje współcześnie jedno z najważniejszych 
miejsc w kalendarzu obrzędowym mieszkańców Bukowiny i Mołdawii. 
W zbiorowych wyobrażeniach śmierć św. Jana z rąk wrogów narodu stała 
zarazem początkiem nowego życia w „mocy Bożej”. Opowiadając o iko
nach na ścianach cerkwi, mieszkańcy wiosek często wymieniają postać Jana 
Nowego wśród innych, szczególnie czczonych tu świętych. To, co ludzie 
postrzegają, nie ma jednak nic wspólnego z rzeczywistymi przedstawie
niami. Szczegóły, poza samą obecnością postaci, nie są najczęściej rozpo
znawane i wyodrębniane z całości programu ikonograficznego. Ludowe hi
storie, przywoływane w obliczu ikon świętego, są najczęściej odbiciem po
pularnych tekstów religijnych, rozpowszechnianych na tych terenach przez 
Cerkiew. W wielu z nich Jan Nowy uznawany jest za swojego i nazywany 
Rumunem:

Św. Jan był z bardzo religijnej rodziny, był z Besarabii, też Rumun, ale z tam
tych stron. Był bardzo wierzący, trudnił się handlem, kupował ikony i przywo
ził je innym ludziom, którym się źle wiodło, i był bardzo miłosierny, i bardzo 
pościł, i był bardzo dobry, i zabrał się na statek tych wyznawców islamu, jak 
Turcy, i go zdradzili i donieśli na niego w Cetatea Albă, tam go bardzo męczy
li, donieśli na niego, że chce zmienić religię chrześcijańską na turecką, i z nie
nawiści go złapali i męczyli, i on powiedział, że nie zostawi religii, dopóki nie 
wyzionie ducha: nie będę się kłaniał księżycom i gwiazdom, tak jak to wtedy 
było u Turków. Strasznie go męczyli, bili go i w końcu przywiązali go do ko
nia, do ogona, i ciągnęli po ulicach, koń uciekł, a on był do ogona przywiązany. 
I on nic nie powiedział, niczemu się nie sprzeciwiał kiedy go męczyli, i powie
dział, że nie wyprze się religii chrześcijańskiej i męczyli go bardzo i potem, 
mówią, że Żyd mu obciął głowę, szablą. I po tym jak obcięli mu głowę, zostało 
ciało tam, dali go do grobu i w nocy zeszli z nieba aniołowie i powstał słup 
ognia od św. Jana, aż do nieba i otoczyli go z kadzielnicami i byli tam strażnicy 
ijednemu wydawało się, że to śmiertelnicy, zwykli ludzie i chciał do nich strzelić 
z łuku i Bóg sprawił, że zesztywniał, i zostawili go na widoku, on wyznał, co 
zrobił, i zebrało się dużo ludzi i modlili się za niego u Boga i św. Jana, żeby 
odwrócił od niego klątwę, i zdjął z niego klątwę, i byli aniołowie i słup ognia,
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i słychać było ładne śpiewy, i zanieśli go do Cetatea Albă, ale go stamtąd zabrali, 
i to  z wielką pompą, i on sobie wybrał miejsce tam, gdzie teraz jest29.

W ludowych opowieściach mieszają się także źródła, pochodzące z ży
wotów hagiograficznych G. Cambłaka i Varlaama, ulegając jednocześnie 
kontaminacji zmiejscowymi legendami oraz wzorcowymi opowieściami 
o palladialnym kulcie relikwii Jana Nowego. W potocznym odbiorze wszyst
kie te wątki i motywy tworzą kolejne wzorcowe historie, w których mie
szają się zarówno czasy, jak i wydarzenia historyczne związane z lokalny
mi i narodowymi bohaterami. W mitycznej historii Jana Nowego dochodzi 
do wyraźnego połączenia jego losów z dziejami mołdawskiego hospodara 
Stefana Wielkiego. W opowieści kobiety z wioski Suceviţa pojawia się za
równo postać Jana-Rumuna, który wzorem hospodara walczył z wrogami, 
jak i motyw fundowania przez niego dziękczynnych cerkwi:

Jest tu namalowany św. Jan Suczawski, on był Rumunem, my go czcimy, on był 
przywódcą, pewnego rodzaju takim ministrem Rumunii. Ponieważ chodził do szkoły 
prowadzonej przez księży, został świętym, uczestniczył w wojnach i budował cer
kwie i został św. Janem Suczawskim, wybudował też monastyr w Suczawie30.

W pamięci historycznej mieszkańców regionu obecność Jana wydaje 
się istnieć ponad rzeczywistym czasem. Wiąże się z tym przekonanie, iż 
święty ten w różnym czasie historycznym otacza szczególną ochroną Bu
kowinę i Mołdawię oraz mieszkających na tych terenach ludzi. W czasie 
ważnych wydarzeń historycznych Jan Nowy w cudowny sposób ukazuje 
się wiernym, ostrzegając ich przed niebezpieczeństwem ze strony wrogów. 
W opowieści jednego z Rumunów z wioski Arbore pojawia się motyw cu
downych objawień świętego, który ostrzega przed Turkami, a całe wyda
rzenie umiejscawiane jest w czasie II wojny światowej:

Cuda były w czasie drugiej wojny. Mówi się, że przed wojną wyszedł św. Jan 
sam z cerkwi i powiedział, żeby uciekać i zabrać ze sobą relikwie, bo zbliża się 
wielkie niebezpieczeństwo. I zabrali go i przyszli Turcy i chcieli zabrać reli
kwie i nie mieli czego31.

Jan Nowy kojarzony jest przede wszystkim z postacią posiadającą moc 
uzdrawiania chorych i cierpiących. Wiara w moc relikwii, wywodząca się 
ze starego przekonania, że święty rzeczywiście mieszka w miejscu pocho
wania, powoduje traktowanie go jako pośrednika między Bogiem a czło
wiekiem, chroniącego przed nieszczęściami i zsyłającego na wiernych ła

29 BT, Arbore, K, NN, lat 67, Rumunka, prawosławna.
30 BT, Suceviţa, K, NN, lat 59, całe życie pracowała w polu.
31 BT, Arbore, M, NN, lat 88, Rumun, prawosławny.
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ski. Święty Jan jest więc w potocznym odczuciu prawdziwym wysłanni
kiem Boga, a miejsce, w którym się znajduje, umożliwia kontakt sacrum 
zprofanum, świata ziemskiego z boskim. W ludowych opowieściach do
szło do swoistego połączenia wątków i motywów z tekstów hagiograficz- 
nych z przekonaniem o nadnaturalnej mocy relikwii. Szczególnie mocno 
ujawnia się to podczas procesji z relikwiami świętego. Każdego roku -  24 
czerwca -  nabierają one charakteru obrzędowego, stając się namacalnym, 
widocznym źródłem siły świętego, objawiającej się na oczach wiernych. 
W czasie tego wydarzenia mamy do czynienia ze swoistym balansowaniem 
na granicy tego i tamtego świata, cudu i normalności. Prawosławni wierzą 
bowiem, iż w ten dzień Jan Nowy najsilniej objawia swoją moc, wskazując 
osobom niosącym jego relikwie drogę przemarszu ulicami Suczawy. Współ
czesny podział na swoich i obcych przejawia się w tym, iż -  według wie
rzeń uczestniczących w święcie -  Jan Nowy nie pozwala obcym podnosić 
relikwiarza, w którym spoczywa. Dla współczesnych prawosławnych Ru
munów obcymi nie są jednak ci, którzy pojawili się w legendzie hagiogra- 
ficznej Cambłaka czy Varlaama, ale ci, którzy przybywają z innych -  poza 
Bukowiną i Mołdawią -  regionów Rumunii:

U nas na cerkwi nie ma ikony św. Jana Nowego Suczawskiego, on był Rumu
nem, myślę, że nikt obcy nie może go ruszać, kiedy przychodzą obcy ludzie od 
strony pagórków z Maramureş, nie mogą go podnieść, kiedy go m ają prowa
dzić przez Suczawę, wyciągnięty z monastyru jest prowadzony przez miasto, 
kiedy indziej nie można go podnieść, nie daje się ruszyć, jest ciężki i nie chce, 
żeby go podnieść32.

W potocznych wyobrażeniach obcym jest także człowiek zły, niewie
rzący, nawet pochodzący z tej samej wioski:

W dzień świętego wynoszą jego trumnę z monastyru ijeżeli ludzie są źli, nie
wierzący, to się nie ukazuje. Jeżeli trumnę biorą niewierzący, źli, to nie pozwala 
się nieść33.

W wielu opowieściach ujawnia się także typowa, ludowa wiara w cu
downą moc relikwii. Święty, którego legendarne dzieje przytaczane są zgod
nie ze wzorcami z popularnych druków, swą mocą uzdrawia wierzących 
od ziemskiego cierpienia. Jednocześnie widziane w cerkwi św. Jerzego re
likwie Jana Nowego, ukształtowane w relikwiarzu na wzór realnej postaci, 
stają się namacalnym dowodem jego istnienia. Cudowne zachowanie ciała, 
które nie uległo rozkładowi, woń roztaczająca się z relikwiarza -  stanowią 
namacalny dowód świętości, objawiającej się zwykłym śmiertelnikom:

32 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 44, gospodyni.
33 BT, Arbore, M, NN, lat 88, skarbnik gminny, ukończone 7 klas, Rumun, prawosławny.
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Jest tu przedstawiony św. Jan Nowy Suczawski. Był kupcem, przywoził zboże 
z innych krajów i sprzedawał taniej. Był z Trapezundu. Nie chciał podporząd
kować się prawu tureckiemu. Przywiązali go za nogi do końskiego ogona i cią
gnęli przez miasto. Jeden z Żydów obciął mu głowę. I tam, gdzie odcięli mu 
głowę, przybyli aniołowie z zapalonymi świecami. Tak mówi legenda. Jego 
ciało złożono w cerkwi. Jest świętym, bo jego ciało nie rozłożyło się. Miałem 
kiedyś kuzynkę, która nie widziała dobrze. Ktoś zabrał ją  wozem do monastyru 
w Suczawie. Kiedy dotarła do rzeki Suczawy, zobaczyła wodę. Kto mocno wie
rzy i modli się do niego, zostanie wysłuchany34.

W obliczu ikony mieszkańcy Bukowiny opowiadają o własnych ma
łych historiach, które są zawsze kolejnymi dowodami świadczącymi o nad
przyrodzonej sile relikwii:

Jan Nowy jest świętym, jest tu jego ikona na cerkwi, kiedy jest jego święto, 
wyciąga się go w Suczawie i ludzie go obnoszą przez miasto. Nie wiem, kiedy 
żył. To Rumun, jak mógłby być kimś innym. On jest ważny, on był najwięk
szym świętym. Ludzie chodzą do cerkwi, odprawiają służbę, i kiedy dotkniesz 
miejsca, w którym jest schowany, głową, która cię boli lub ręką, wyzdrowie
jesz, ja  też tam kiedyś byłam z córką, ludzie zbliżają się do świętego, kładą rękę 
i potem mówią, że prośba się spełniła35.

Jednocześnie człowiek, wierząc w świętość miejsca i postaci, próbuje 
„zabrać jego cząstkę” ze sobą, aby przebywać stale u źródła mocy:

Jak pójdziesz tam i dotkniesz grobu lub weźmiesz kawałek świętej waty z grobu, to 
pomoże Ci, i rzeczywiście byłam, miałam egzamin dziecka, mnich, który stoi przy 
trumnie, cały czas modlił się za dziewczynkę i rzeczywiście, córka zdała egzamin36.

Wiara w świętego jest tak silna, iż w niektórych opowieściach ludowych 
jego ikona spostrzegana bywa w cerkwi tam, gdzie wrzeczywistości jej 
nie ma, dowodząc, jak ważna jest wiara i siła wyobraźni. Zdaniem Rumu
na z wioski Arbore, postać świętego widnieje na ścianie pobliskiej cerkwi 
w scenie Drabiny do nieba, stając się obiektem modlitw wiernych, choć 
w istocie jej tam nie ma:

Jan Nowy był Rumunem, jest przedstawiony na drabinie. Turcy chcieli, aby 
przeszedł na ich wiarę, ale on nie chciał. Zabili go. Przywiązali go do ogona 
końskiego. Pogrzebano go w monastyrze w Suczawie. Modlimy się do niego37.

We współczesnej świadomości typu ludowego stworzony we wzorcach 
literackich kod swoich i obcych, przeniesiony przez badaczy na ikony ży

34 BT, Arbore, M, NN, lat 70.
35 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 75, całe życie pracująca na gospodarstwie.
36 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 44, gospodyni.
37 BT, Arbore, M, NN, lat 88, skarbnik gminny, ukończone 7 klas, Rumun, prawosławny.
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wota tego świętego, istnieje w łagodnej, nie tak wyrazistej formie jak w le
gendzie hagiograficznej czy pracach naukowych. Swoi i obcy wyodrębnia
ni są zgodnie z własnymi, niezależnymi często od oficjalnych tekstów, kry
teriami. Obcymi we współczesnych opowieściach stają się zarówno Rumu
nii, pochodzący spoza bukowińskiej przestrzeni, jak i rodacy, którzy nie 
wyznają żadnej wiary. Swoimi pozostają zawsze wyznawcy prawosławia, 
nawet wtedy, gdy nie są mieszkańcami Bukowiny. Najbliższym świętym 
jest Jan Nowy, którego moc ochrania region i ludzi, a także pomaga im 
w codziennych troskach i nieszczęściach.

3. OPOWIEŚĆ O OBLĘŻENIU KONSTANTYNOPOLA  
-  MIT MOŁDAWII JAKO OBWAROWANEJ TWIERDZY 

I NOWEGO BIZANCJUM

3.1. GENEZA IKONY OBLĘŻENIA KONSTANTYNOPOLA

Idee polityczno-narodowe, a zwłaszcza kształtujący się od końca XIX 
wieku mit bizantyjskości kultury rumuńskiej, wpłynęły na znaczenia zwią
zane z ikoną Oblężenia Konstantynopola. Została ona namalowana m.in. 
na zewnętrznych ścianach cerkwi w Vatra Moldoviţei, Humorze, Voroneţ, 
św. Jerzego i św. Dymitra w Suczawie, Baia, Rîşca, Sf. Ilie k. Suczawy 
oraz w Probocie. Oblężenie Konstantynopola włączono do kompozycji, ilu
strującej najważniejszy bizantyjski hymn dziękczynny, zwany Akatystem 
Bogurodzicy lub Akatystem ku czci Matki Bożej. Pierwotnie hymn ten, śpie
wany na stojąco (gr. акадютод, stąd nazwa), oznaczał rodzaj paraliturgicz- 
nego nabożeństwa, praktykowanego na terenie Bizancjum od połowy pierw
szego tysiąclecia (Łużny 1988: 22). Czas powstania hymnu jako gatunku 
literackiego oraz jego autorstwo budziły wiele kontrowersji. Starsze hipo
tezy przypisywały go m.in. Jerzemu Pizydesowi (VII w.), patriarchowi Ser
giuszowi (XI w.), Focjuszowi (IX w.), obecnie jednak uznaje się najczę
ściej, iż autorem był najprawdopodobniej bizantyjski poeta Roman Melo- 
dos (ok. 490-540)38. Pierwowzór grecki zbudowany był z 18-24 krótkich, 
samodzielnych tematycznie pieśni, stanowiących dwie części -  historycz
ną (wspominającą najważniejsze wydarzenia z życia Marii) oraz mistycz

38 O Akatyście ku czci Matki Bożej zob. m.in. Brzóstkowska (1968), Crăciunaş-Suceve- 
anul (1972), Łużny (1982; 1988), Taflari (1914; 1929), Wellesz (1949).
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ną (komentarz teologiczny). Niektórzy badacze przyjmują, iż hymn ten uzy
skał największy rozgłos po uroczystym odśpiewaniu go przez Bizantyjczy- 
ków, świętujących zwycięstwo nad Persami i Awarami oblegającymi Kon
stantynopol w626 roku (Brzóstkowska 1966: 50). Najprawdopodobniej 
dodano wtedy do hymnu inwokację do Matki Bożej, wyrażającą wdzięcz
ność za uratowanie z rąk wrogów:

Tobie, Hetmance w boju, 
zwycięstwa pieśń 
składam wdzięczne w dani 
wyrwane z nieszczęść 
ja, miasto Twoje,
Bogurodzico!
Ty wszak posiadasz moc 
niezwyciężoną, 
wybaw mnie tedy 
z wszelkich niebezpieczeństw, 
bym Ci śpiewało:
Zdrowaś, nieskalana Matko (1981: 265, tłum. W. Kania).

Akatyst ku czci Matki Bożej od XI wieku zaczął pojawiać się w ikono
grafii Kościoła wschodniego. Graficznym odpowiednikiem literackiego 
utworu religijnego stała się kompozycja 24 przedstawień. Niekiedy dodaje 
się do nich ikonę Oblężenia Konstantynopola, która jest odpowiednikiem 
inwokacji do Matki Bożej. Ikona ta ilustruje wydarzenia z 626 roku, które 
w tradycji bizantyjskiej oparte zostały na znanym już od czasów starożyt
nych literackim motywie cudownej obrony świątyni-miasta, przypisywa
nej opiekuńczej roli Matki Bożej (Ziejka 1980: 41-61). Na ikonie Oblęże
nia Konstantynopola przedstawione jest potężnie ufortyfikowane miasto, 
otoczone od strony lądu i morza przez armię i flotę wrogów. Wewnątrz 
murów widnieje cesarz i cesarzowa wraz z duchownymi i mieszkańcami 
w procesji z ikoną Matki Bożej Hodegetrii. Nad miastem widnieje pozpo- 
starty Mandylion. Przedstawienia Hymnu Akatystu znane były zwłaszcza 
w sztuce athoskiej, w polichromii monastyru Ławra oraz na Bałkanach 
(m.in. Peć, Deczani, Saloniki) (Taflari 1914; Şirli 1982: 37-54).

3.2. TREŚCI NARODOWE A KSZTAŁTOWANIE SIĘ MITU 
OBWAROWANEJ TWIERDZY

Rodząca się w początkach XX wieku mitologia Rumunii -  Bizancjum 
po Bizancjum -  spowodowała, że ikonografia tego hymnu stała się przed
miotem zainteresowań badaczy rumuńskich, jednak na wyniki tych ba
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dań wpłynęły w znacznej mierze treści polityczno-narodowe. W latach 
międzywojennych Vasilie Grecu, analizując szczegóły Oblężenia Kon
stantynopola, stwierdził, iż malarze cerkwi mołdawskich przedstawiali 
na niej dwa odmienne wydarzenia -  oblężenie Konstantynopola (Arbore) 
z 626 roku oraz upadek Konstantynopola w 1453 roku (Voroneţ, Suce
viţa, Humor, Baia, św. Jerzy w Suczawie, Vatra Moldoviţa)39. Podstawo
wymi wyróżnikami, świadczącymi o przedstawieniu Turków zamiast Per
sów i Awarów, był wygląd postaci, strojów, szczegółów architektonicz
nych oraz uzbrojenia, występujących na tym fresku (Grecu 1924: 273sn). 
Wyniki badań tego historyka sztuki wykorzystane zostały następnie przez 
innych badaczy, kształtując nowe wyobrażenia związane z ikoną Oblęże
nia Konstantynopola i Akatystu ku czci Matki Bożej. Znaczenia związane 
z tymi ikonami w wyobrażeniach rumuńskich opierały się na paraleli mię
dzy historią Konstantynopola i Księstwa Mołdawskiego. Cerkwie i mo
nastyry Mołdawii oraz ich ikonografia stały się po raz kolejny symbola
mi wielkich mitów kultury rumuńskiej. Rumunia, jako Nowe Bizancjum, 
stała na straży chrześcijańskiego świata, pełniąc rolę obrońcy zagrożone
go Krzyża przed narodami spod znaku Półksiężyca. Paul Henry, opisując 
fenomen cerkwi Stefana Wielkiego oraz ikonografię czasów Piotra Rare
sza, w ikonie Oblężenia Konstantynopola widział odbicie późnośrednio
wiecznej historii Bizancjum i Mołdawii oraz znak dziedzictwa bizantyj
skiego, które po upadku Konstantynopola i Bałkanów należało do księstw 
rumuńskich. Jednocześnie ikona ta stawała się dla badacza wezwaniem 
Mołdawian do bohaterskiego czynu w obronie całości chrześcijaństwa, 
zagrożonego ze strony Ottomanów:

To one [kraje rumuńskie -  przyp. E.K.] najpierw podniosą miecz zrujnowanego 
Imperium Serbskiego, przejmując rolę obrońców Krzyża przeciwko Półksięży
cowi, w miejsce Bizancjum, zbyt osłabionego przez podboje tureckie, a po jego 
upadku w 1453 roku w ostatnim odruchu bohaterstwa ogłoszą się jego spadko
biercami. Książęta rumuńscy, którzy dzięki małżeństwom sprzymierzyli się z dy
nastiami cesarskimi, którzy przyjęli strój i ceremoniał bizantyjski, nie kierowa
li się próżnym trudem naśladownictwa, ale rzeczywiście uważali się za spadko
bierców basileusów i w ciągu wieków udowodnili to na niejednym polu walki, 
gdzie ich wojownikom niejeden raz udawało się zmusić do odwrotu armie uwa
żane za niezwyciężone, tych, którzy podbili Rzym Wschodu, a pewnego dnia 
zagrozili Wiedniowi.

Ta wzruszająca historia, zbliżona miejscami do epopei, została nam opowie
dziana w sposób jak najbardziej żywy dzięki zabytkom Mołdawii, jej cer
kwie znajdujące się w części północnej wyrażają te wszystkie zasadnicze idee. 
Cerkwie drewniane, podobnie jak najstarsze cerkwie zkamienia, przywołują

39 Zob. m.in. Grecu (1924); Grecu (1935); Grabar (1933), Henry (1928); Taflari (1929).
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surową prostotę pierwszych lat młodego państwa. Wytworne cerkwie Stefana 
Wielkiego przypominają lata siły i chwały, pobożności, żałoby i nadziei, krót
ko mówiąc intensywnego życia narodowego. Malarstwo od czasów Piotra Ra- 
resza aż do czasów Aleksandra Lăpuşneanu, prezentujące nam schyłek pewne
go nurtu sztuki całkowicie ukonstytuowanej, pojawia się niekiedy jak podmuch 
bohaterstwa i wyzwanie rzucone przeznaczeniu, na przykład wtedy, gdy na ścia
nach zewnętrznych można zobaczyć zwycięski opór Carogrodu, atakowanego 
od strony lądu i morza, ale ochranianego przez Królową Niebios. Rozpoznaje
my tam, na ziemi mołdawskiej, jak iwtylu innych krajach, tę magiczną 
wskrzeszaj ącą przeszłość moc cerkwi, to właśnie do nich będzie należało opo
wiedzenie historii pewnej cywilizacji (Henry 1930a: 25, tł. Z. Wyżlińska).

Łączenie mitologii polityczno-narodowej z ikonografią cerkwi buko
wińskich wpłynęło na poglądy wielu badaczy rumuńskich także w latach 
powojennych. W interpretacjach tej ikony mieszały się źródła i wydarze
nia, do których się odwoływano. Historia Mołdawii zagrożonej ze strony 
Imperium Ottomańskiego stawała się raz paralelą historycznych wydarzeń 
z roku 622, w którym Konstantynopol zaatakowany został przez Persów 
i Awarów, innym razem wypadków z 1453 roku, kiedy to upadło Bizancjum. 
Badania Grecu i Henry’ego rozwinął w latach powojennych N.I. Şerbăne- 
scu, który stwierdził, iż u źródeł przedstawień dwóch wydarzeń -  Oblęże
nia Konstantynopola z 626 roku oraz Upadku Konstantynopola z 1453 roku 
-  leżą odmienne tradycje: literacki hymn bizantyjski Akatyst Bogurodzicy, 
odnoszący się do cudownego uratowania stolicy Bizancjum w 626 roku 
oraz opowieści o upadku Konstantynopola, które po 1453 roku rozpowszech
niały się drogą ustną, a następnie literacką, i inspirowały malarzy cerkwi 
w XVI wieku (1953: 438-463).

Mimo odmiennych punktów odniesienia, znaczenia przypisywane tej 
ikonie opierały się na przekonaniu o ochraniającej mocy niebios nad za
grożoną Mołdawią. Powód namalowania tej sceny był dla wielu badaczy 
jasny i opierał się na motywie cudownej obrony twierdzy-miasta. Mołda- 
wianie, żyjący w nieustannym zagrożeniu ze strony Turków, spoglądając 
na tę ikonę, wierzyli, iż tak, jak Matka Boża w cudowny sposób uratowa
ła Konstantynopol, tak i teraz w cudowny sposób uratuje ich ziemie od 
obcych wojsk tureckich. Zwycięski Konstantynopol stawał się symbolem 
stolicy -  Suczawy, a przez to całego Księstwa Mołdawskiego. Takie tre
ści pojawiły się w interpretacji malowideł przez S. Uleę. Ikona Oblęże
nia Konstatynopola, namalowana przy wejściu do cerkwi, na wysokości 
oczu patrzącego, stawała się symbolicznym, adresowanym do Mołdawian 
przekazem, mówiącym, iż zwycięstwo chrześcijaństwa nad pogańskimi 
Turkami możliwe jest tylko dzięki Bożej Opatrzności, czuwającej nad 
narodem ijego ziemiami. Analizując ikonę Oblężenia Konstantynopola
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i Hymnu Akatystu na tle późnośredniowiecznej historii Mołdawii, Ulea 
wysunął hipotezę, iż pełniły one rolę zbiorowej inwokacji Mołdawian, skie
rowanej do Matki Bożej, z prośbą o cudowne uratowanie ziemi i narodu od 
Ottomanów. Postacie Persów oraz Konstantynopol stawały się zatem sym
bolami Turków i Mołdawii:

Tak jak Najświętsza Panna pomogła niegdyś Bizantyjczykom pokonać oblega
jących Persów, tak i dzisiaj pomoże Mołdawianom zwyciężyć najeźdźców tu
reckich (Ulea 1963: 72).

Jednocześnie, ukazując rzeczywiste wydarzenia z historii Bizancjum, 
ikona ta dawała Mołdawianom nadzieję, iż jest możliwe zwycięstwo nad 
przeważającymi siłami Ottomanów. Wzorcowe bizantyjskie historie obro
ny miast-twierdz, które przywoływały postać patriarchy Sergiusza (Kon
stantynopol -  626 r.) czy św. Dymitra (Saloniki -  VII w.), miały swoje 
odpowiedniki na ścianach cerkwi mołdawskich w postaci jeźdźca podpisa
nego imieniem „Toma” przebijającego włócznią jednego z Turków -  sym
bolu zwycięskiej Mołdawii, pokonującej Turków. Jednym z podstawowych 
wyróżników obcości, zaświadczających o przedstawieniu na tej ikonie 
Mołdawianina, były dla Ulei szczegóły stroju jeźdźca oraz jego imię w ję
zyku rumuńskim (nie greckim i nie słowiańskim!):

(...) jednak fakt, iż malarz z czasów Raresza przedstawił w obrazie obrońcę ob
lężonej twierdzy, pokazuje jasno, że dla Mołdawian w tym czasie temat Oblę
żenia stanowił nie tylko wyobrażenie zwycięskiego Konstantynopola, ale i sym
bol Suczawy oraz -  przez analogię -  zwycięskiej Mołdawii. Przecież jest ewi
dentne, że to nie stolicy bizantyjskiej bronił Mołdawianin Toma z Suczawy, 
symbolicznie przeciwstawiając się armii tureckiej, ale przede wszystkim swo
jej ziemi. Warto także zaznaczyć, że dla zaakcentowania wojennego sensu za
równo samego Oblężenia, jak i całego Hymnu Akatystycznego, po prawej stro
nie od Toma, namalowane sąjako komentarz cztery wyobrażenia świętych jeźdź- 
ców-wojowników, zabijających wrogów (Ulea 1963: 73).

Tym samym, ikona Oblężenia Konstantynopola nabierała nowych tre
ści, nawiązujących do dziedzictwa Bizancjum. Miejsce pokonanego Kon
stantynopola zajęła Mołdawia (Rumunia). Podobne mityczne znaczenia, 
odwołujące się tym razem do wydarzeń z 1453 roku, ujawniały się także 
w świadomości innego rumuńskiego badacza -  V. Vătăşianu. Dostrzegał 
on paralelę między historią Bizancjum i Księstwa Mołdawskiego w stroju 
oraz militarnych atrybutach napastników, atakujących twierdzę:

Akatyst to hymn dedykowany Dziewicy, która uratowała Konstantynopol z nie
bezpieczeństwa perskiego ataku. Dlatego ilustrację wersów trzeba połączyć 
z przedstawieniem oblężonego Konstantynopola. W mieście odbywa się legen
darna procesja z ikoną Marii z Blacherny, ale wmalarstwie mołdawskim ztego
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czasu armia oblegających ubrana jest zazwyczaj w tureckie kostiumy i walczą
cy używają artylerii, innymi słowy obraz jest aktualizacją i wspomina walkę 
z Turkami, oblężenie z 1453 roku. Niewątpliwie temat ten jest aluzją do walk 
oporu Mołdawian przeciw Turkom i Bożego wsparcia w tej nierównej walce 
(Vătăşianu 1965: 29).

Przekonanie o ukazaniu na tej ikonie Upadku Konstantynopola z1453 
roku (a nie Oblężenia z 622 r.) pojawiło się także w pracy Dumitrescu 
(2001: passim), jednak nie stanowiła ona dla niego symbolu zwycięstwa 
nad wrogimi narodami, jak miało to miejsce u innych badaczy rumuń
skich, ale była pretekstem do rozważań nad grzesznością całej wspólnoty 
chrześcijańskiej. To nie Suczawy i Mołdawii broniła Matka Boża, ale 
mołdawscy hospodarowie, przez wprowadzenie tej sceny do programu 
eschatologicznego, wyrażali swoją zadumę nad losami podzielonego 
chrześcijaństwa. Upadek Konstantynopola i Bizancjum pojmowany był 
przez nich w kategoriach winy i kary, jaką sprawiedliwy Bóg nałożył na 
podzielony świat chrześcijański. Wydarzenie to hospodarowie spostrze
gali analogicznie jak koniec świata. Obcy (Turcy) nie byli wrogami naro
du, ale pełnili rolę narzędzia, którym posłużył się Bóg, aby ukarać nie
wierne mu miasto. Dla Dumitrescu tylko mołdawscy hospodarowie (nikt 
z innych władców tego czasu!) zrozumieli głębokie przesłanie, jakie niósł 
upadek Bizancjum. Wszak tylko tu, na terenie Mołdawii, pojawiały się 
najbardziej rozwinięte ikony Sądu Ostatecznego, obejmujące całe ściany 
cerkwi i będące uzupełnieniem i komentarzem Upadku Konstantynopo
la. Dumitrescu zdaje się nie zauważać, iż ikony takie pojawiły się już 
wcześniej na Świętej Górze Athos i na Bałkanach, a następnie -  po Moł
dawii -  w Rosji. W niewątpliwie ekumenicznym wymiarze rozważań Du
mitrescu pojawiają się echa mitologii wybrania narodu mołdawskiego oraz 
wywodzącego się zjeszcze zpiśmiennictwa Iorgi przekonania o misji 
Rumunii (Mołdawii) w dziejach chrześcijaństwa. Równocześnie w Ru
munii ukazują się prace, w których ciągle jeszcze pojawia się tendencja 
do wiązania ikony Oblężenia Konstantynopola z historią Mołdawii w cza
sach późnego średniowiecza. W 2002 roku I. Solcanu stwierdził, iż mala
rze cerkiewni inspirowali się historią oblężenia miast rumuńskich, 
a zwłaszcza Kilii i Cetatea Albă (2002: 91-92).
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3.3. KONSTANTYNOPOL, SUCZAWA CZY MODLITWA DO MATKI 
BOŻEJ? (NA MATERIALE Z BADAŃ TERENOWYCH)

Symbolika łącząca ikonę Oblężenia Konstantynopola na cerkwiach Bu
kowiny z historią Bizancjum znalazła swoje odpowiedniki we współczes
nej świadomości ludowej40. Przejęta z prac badaczy rumuńskich paralela 
między oblężeniem Bizancjum a Suczawy i Mołdawii przekazywana była 
ijest przez duchowieństwo mieszkańcom wiosek bukowińskich oraz tury
stom, zwiedzającym cerkwie. Jednak w świadomości ludowej ikona ta, je 
żeli w ogóle wyodrębniana jest z całości programu ikonograficznego, to 
wyraźnie podlega dwojakim interpretacjom. W ludowych opowieściach 
odbija się wielki mit narodowy, w którym późnośredniowieczna historia 
ziem mołdawskich interpretowana była zgodnie ze wzorcem, jaki stworzy
ło w kulturze oblężenie Konstantynopola w 626 roku. Ksiądz z wioski Ar
bore posługuje się motywem cudownej obrony świątyni-miasta (twierdzy) 
w objaśnianiu turystom programu ikonograficznego malowanej cerkwi:

Sens ikony Oblężenia Konstantynopola wiąże się z Mołdawią, chodzi o uwolnie
nie od Turków, bo Matka Boża jak uwolniła Konstantynopol, tak uwolni nas41.

Wątki wyraźnie pochodzące z piśmiennictwa S. Ulei pojawiają się nie
kiedy w opowieściach mieszkańców bukowińskich wiosek. W ludowej 
świadomości o historii mołdawskiej, ukazanej w obrazie obleganego Kon
stantynopola, zaświadcza mołdawski strój obrońców. Jednocześnie, o zwy
cięstwie Mołdawian świadczy postać Tomy -  malarza cerkwi, zabijającego 
tureckiego przywódcę:

Na południowej stronie jest twierdza Konstantynopol, ale tak naprawdę to Su- 
czawa z Turkami i mieszkańcami w tradycyjnych strojach, w środku widać też 
jeźdźca na koniu i to jest malarz Toma, który oswobadza Suczawę42.

Świadomość ludowa, zgodnie z regułami mitycznego myślenia, nadaje 
niekiedy przenikającym do niej treściom historycznym wymiar lokalny, 
włączając je w uniwersalną historię chrześcijaństwa. Miejsce wybranego, 
ale grzesznego, narodu żydowskiego zajmuje grzeszny naród rumuński, 
sprzeniewierzający się Chrystusowi. Ikona Oblężenia Konstantynopola prze
staje odnosić się do wydarzeń z historii Bizancjum i zostaje symbolem 
wstawienniczej roli Matki Bożej:

40 Nie znalazłam żadnych wcześniejszych rumuńskich badań dotyczących ludowych 
znaczeń, związanych z ikonami Hymnu Akatystu. Nie udało mi się także odnaleźć informa
cji na temat tego, czym jest w świadomości ludowej sam hymn akatystyczny.

41 BT, Arbore, M, NN, ksiądz.
42 BT, Humor, K, NN, lat 65, gospodyni.
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Na ikonie Oblężenie Konstantynopola Matka Boża ocaliła naród, który chciał 
zgubić Pana Jezusa, i ona powiedziała jednak „Panie nie gub tego narodu, my 
jesteśmy ich pasterzem, nie gub naszego narodu” i Pan Bóg przez miłosierdzie 
nas nie zgubił43.

Trzeba wyraźnie podkreślić, że wielu mieszkańców bukowińskich wio
sek nie dostrzega w ogóle tej ikony w całości jako przedstawienia Hymnu 
Akatystu. Wyraźnie wyodrębniany Akatyst pełni rolę religijnego hymnu 
maryjnego, przedstawiającego najważniejsze wydarzenia z życia Matki Bo
żej. Akatyst, którego tekst można nabyć w pobliskiej cerkwi oraz jego od
powiednik -  Akatyst przedstawiony na ikonach pobliskiej cerkwi, staje się 
magicznym środkiem, którego odmawianie równoznaczne jest z uwolnie
niem od doczesnego zła i cierpienia:

-  są tu namalowane momenty z życia Matki Bożej, Zwiastowanie, wniebowzię
cie. Akatyst to zbiór modlitw, hymnów do odmawiania każdego dnia44;
-  jest tu namalowany akatyst, mamy w domu książeczki z akatystem, jego się 
nie śpiewa, ale odmawia, akatyst zawiera wszystkie modlitwy: o dobro, o zie
mię, o deszcz. Czytam go, kiedy mogę45;
-  jest u nas jedna ikona z Matką Bożą, jest z dzieciątkiem na ręku, przy wejściu 
do cerkwi, pomiędzy nawą a przednawiem, ze Zwiastowania. To Akatyst, rzad
ko się go u nas śpiewa, odmawia się go w każdą sobotę46.

W świadomości ludowej religijny utwór Hymn Akatyst ku czci Matki 
Bożej ulega niekiedy kontaminacji z tekstami innych akatystów, skierowa
nych do poszczególnych świętych, które znane są z popularnych broszur 
religijnych. Wiara w skuteczność tzw. akatystów szybkiej pomocy, których 
odczytanie pomaga w pozbyciu się cierpienia, przenosi się na ikony akaty
stu maryjnego, namalowane na ścianach cerkwi. Tekst i ikona akatystu na
bierają wymiaru magicznego, ajego recytacja i modlitwa przed ikoną mogą 
skutkować nie tylko uzyskaniem natychmiastowej pomocy w doczesnych 
problemach, ale i objawieniem postaci Matki Bożej w przestrzeni ikony 
i świątyni:

Są tu ikony Akatystu Matki Bożej. U nas śpiewa się cały Akatyst w cerkwi 
i w monastyrze, zwłaszcza w monastyrze. Każdego ranka, w niedzielę iw  cza
sie dużych świąt czyta się Akatyst Matki Bożej i Akatyst Naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. Matki śpiewają chóralnie, w każdą niedzielę, oprócz świąt religij
nych aktysty św. Dymitra, św. Jerzego, św. Spiridona, św. Antoniego, św. An
drzeja. Nie wiem, co oznacza ikona Oblężenia Konstantynopola, ta ikona przed

43 BT, Suceviţa, K, NN, lat 59, całe życie pracująca w polu.
44 BT, Humor, K, NN, lat 77, gospodyni, Rumunka, prawosławna.
45 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, Rumunka, prawosławna.
46 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 74, ewangeliczka z rodziny niemieckiej.
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stawia Matkę Bożą z synem marnotrawnym, nic tam więcej nie widać, bo kolo
ry straciły już barwy. Słyszałam, że ikona dała znak, u nas w rodzinie ktoś był 
chory i poszedł do Matki Bożej i wyzdrowiał. A ja  sama miałam wielkie kłopo
ty, mój mąż trzydzieści lat był chory, i kiedy mamy zmartwienia albo coś takie
go, to idziemy i modlimy się do Matki Bożej, prosiliśmy: pomóż nam, wyda
wało mi się, jakby z nami rozmawiała, czułam to47.

W ten sposób ikony namalowane pod Akatystem ku czci Matki Bożej 
-  Gorejący Krzew oraz Przypowieść o synu marnotrawnym, łączące się na 
poziomie alegorycznym, choć dotyczące różnych wydarzeń biblijnych, 
w świadomości typu ludowego ukazywane są jako jedna historia:

Matka Boża jest wielką pomocą, jest wiele akatystów, około ośmiu, ale tu na
malowana jest Matka Boża Płonący Krzew, który ukazał się o północy, obraz 
Krzewu się ukazał, i zobaczył ją  Mojżesz, kiedy wyszedł z nieba Ojciec i dał 
tablice Mojżeszowi, tablice z prawem mu dał, i tam był Krzew, który płonął, 
i wyciągnął cztery palce i dotknął ręki człowieka, dał prawo Mojżeszowi, M at
ka Boża była wyobrażona przez Krzew, i wtedy jeszcze nie było Jeruzalem, na 
Górze Synaj jest cerkiew św. Katarzyny, tam jest, nazywa się Ławra, i tam jest 
namalowany Akatyst Matki Bożej radość wszystkich biednych48.

4. OPOWIEŚĆ O SĄDZIE OSTATECZNYM  
NAD NARODAMI

4.1. ŹRÓDŁA PRZEDSTAWIEŃ NARODÓW 
NA IKONIE SĄDU OSTATECZNEGO

Przekonanie o eschatologicznym znaczeniu rumuńskiej ortodoksji 
wpłynęło także na treści, związane z ikoną Sądu Ostatecznego na cer
kwiach mołdawskich. W jej interpretacjach połączyły się pierwotne, teo
logiczne treści z mitologią narodowo-religijną oraz potocznymi wyobra
żeniami. Ikona ta stała się wyraźnym znakiem przyszłego losu swoich, 
utożsamianych z narodem rumuńskim i wiarą prawosławną, oraz obcych 
-  wrogów narodu i wyznania. Sąd Ostateczny, umieszczony zazwyczaj 
na zachodniej ścianie cerkwi (Voroneţ, Vatra Moldoviţa, Suceviţa, Pro- 
bota czy Rîşca), przedstawia wydarzenia, jakie nastąpią u końca czasów

47 BT, Humor, K, NN, lat 48, Rumunka, prawosławna.
48 BT, Arbore, K, NN, lat 67, Rumunka, prawosławna.
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podczas sądu Chrystusa nad ludzkością w Dolinie Jozafata. Znaczną część 
tej kompozycji zajmuje przedstawienie narodów potępionych kroczących 
za Mojżeszem, który prawicą wskazuje im postać Chrystusa w mandorli, 
a lewicą -  wersety Biblii, którym obcy się sprzeniewierzyli. Wśród potę
pionych znajdują się przedstawiciele wielu wyznań inarodów: islamu 
(Turcy, Tatarzy, Arabowie), judaizmu (Żydzi) oraz nieortodoksyjnych 
chrześcijan (Ormianie i łacinnicy).

Źródeł wprowadzenia obcych narodów i wyznań do scen Sądu Osta
tecznego w cerkwiach Mołdawii należy szukać przede wszystkim w lite
rackich tekstach chrześcijańskich. Najstarsze przedstawienia Sądu pocho
dzą z VII-wiecznej miniatury w Topografii Chrześcijańskiej Kosmasa In- 
dikopleustesa (Indopływcy). Temat ten od czasów XI w. pojawiał się 
zarówno we freskach kościołów łacińskich, jak i prawosławnych cerkwi 
i monastyrów. J. Kłosińska twierdziła, iż u źródeł Sądu Ostatecznego stoją 
zarówno kanoniczne teksty biblijne, jak i chrześcijańskie apokryfy. Naj
ważniejszym źródłem tej ikony były jednak dla Kłosińskiej kazania św. 
Efrema Syryjczyka (IV w.), nie oryginalne, ale ich późniejsze odpisy, za
wierające wszystkie elementy tematu (Kłosińska 1967: 30sn). Aron Gurie- 
wicz dostrzegał zarówno wpływ chrześcijańskich tekstów kanonicznych 
(kazań, hagiografii), jak i elementów folkloru ludowego, podejmujących 
tematykę widzeń pozagrobowych. Motywy z folkloru wpłynęły zwłasz
cza, jego zdaniem, na obraz piekła, przedstawianego na ikonie Sądu Osta
tecznego (1987: 174-175). W 2001 roku rumuński badacz Sorin Dumitre
scu wysunął hipotezę, iż u źródeł malarstwa ściennego cerkwi w Mołdawii 
leżą dwa utwory literackie, znane w XVI w. na terenach bizantyjsko-sło- 
wiańskich: Widzenie Straszliwego Sądu św. Nifona z Konstancy (mnicha 
żyjącego w IV wieku) oraz Skargi (Lamenty) Iwana Peresvetova, dworza
nina ruskiego z czasów Iwana Groźnego, który, podróżując po dworach 
władców europejskich, zatrzymał się na pewien czas na dworze mołdaw
skiego hospodara Piotra Raresza (Dumitrescu 2001: 71). W przypadku ikony 
Sądu Ostatecznego można odnaleźć szczególnie silne związki zwłaszcza 
z tekstem św. Nifona z Konstancji49. Utwór ten powstał w IV wieku, ajego 
odpisy znane były na terenie Góry Athos i najprawdopodobniej na Wo- 
łoszczyźnie i w Mołdawii w XVI wieku, kiedy malowane były cerkwie. 
Źródło to zostało odkryte ponownie dopiero w 1970 roku przez jednego 
zmnichów wmonastyrze Dionision na Świętej Górze Athos, aw  1988 roku 
św. Nifon z Konstancji został wpisany do Sinaxaru Cerkwi greckiej na dzień

49 W Rumunii tekst ten wydany został dwukrotnie: św. Nifon z Konstancji (2001: 317
-339); św. Nifon z Konstancji (2002: 99-128).
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23 grudnia50. Przypuszczalnie do wykorzystania tego źródła w malarstwie 
cerkwi bukowińskich przyczyniła się postać patriarchy Konstantynopola 
-  św. Nifona (1434-1440 do 1508), który na zaproszenie hospodara Radu 
Wielkiego przebywał na Wołoszczyźnie w latach 1503-1505, a następnie 
udał się na Górę Athos, gdzie w 1508 roku zmarł wmonastyrze Dioni- 
sion51. Najprawdopodobniej patriarcha uznawał św. Nifona z Konstancji 
z IV w. za swojego opiekuna i mistrza duchowego, stąd też przyjęcie pod
czas ślubów monastycznych jego imienia. Treść tego dzieła, odnosząca się 
do dwóch wydarzeń, jakie nastąpią u końca czasów (Sądu Ostatecznego 
i Wielkiego Święta Niebiańskiego) odpowiada w znacznej części progra
mowi ikonograficznemu cerkwi mołdawskich, na który składa się dwana
ście głównych tematów. W czasach późnego średniowiecza tekst ten znany 
był w kręgach mnichów-malarzy athoskich, a następnie wołoskich i moł
dawskich (Dumitrescu 2001: 81-313).

Analizując szczegóły Sądu Ostatecznego na cerkwiach mołdawskich, 
warto zwrócić uwagę na pewne zbieżności z tekstem św. Nifona. W Widze
niu Straszliwego Sądu mnicha z Konstancji pojawia się zarówno Mojżesz 
z tekstem Ewangelii, jak i postacie niewiernych Żydów. W widzeniu tym 
Chrystus -  Sędzia Świata, wzywając św. Michała do ustawienia tronu w Do
linie Jozafata, zapowiada osądzenie grzeszników, wśród których wymienia 
m.in. kłaniających się idolom, heretyków i wrogów Chrystusa. Wyraźne są 
aluzje do sporów w łonie chrześcijaństwa pierwszych wieków, które do
prowadziły do wyłonienia się tzw. Kościołów przedchalcedońskich:

Michale, Michale, największy Powierniku, udaj się wraz ze swoimi zastępami 
do Doliny Jozafata i przygotuj ognisty tron Mojej chwały. Ustaw go tam jako 
pierwszy zwiastun (znak) Mojego przyjścia. Nadszedł bowiem czas, w którym 
każdy będzie musiał zapłacić za swoje uczynki. Spiesz się, gdyż wypełnił się 
czas. Osądzę tych, którzy pokłonili się idolom i porzucili Mnie, Swego Stwór
cę. Także i tych, którzy czczą kamienie i drzewa, które stworzyłem dla ich po
trzeb. Tych wszystkich zmiażdżę jak „garncarskie naczynia (wazy)”. Ukarzę 
także i Moich wrogów, heretyków, którzy swoimi czynami ośmielili się ode
rwać (oddzielić) mnie od Mojego Ojca; którzy ośmielili się zaliczyć Pocieszy

50 Żywot ten został po raz pierwszy przetłumaczony na język rumuński przez mnicha 
Petroniu Tănase z Monastyru Prodromon w 1994 roku i ukazał się w wydawnictwie Bi
skupstwa Roman.

51 Św. Nifon z Konstantynopola został kanonizowany w1517 roku. Rumuńska Cer
kiew Prawosławna obchodzi jego święto 11 sierpnia. O postaci tego świętego zob. Iorga 
(1913-1914: 220); Popescu (1914: 8-31); Păcurariu (2000: 186-190); Dumitrescu (2001: 
passim). Religijne utwory św. Nifona z Konstancji ukazały się m.in. w 2002 roku wwy- 
dawnictwie Anastasia z Bukaresztu.
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ciela Ducha do zwykłych śmiertelników. Biada im, bo nie wiedzą, jakie piekło 
ich czeka (Nifon z Konstancji 2002: 100).

Wśród grzesznych ludów, wymienianych z imienia, Chrystus przywołuje 
w widzeniu św. Nifona Żydów, nieprzypadkowo zatem ich przedstawienie 
namalowane zostało w pierwszej kolejności wśród narodów potępionych:

Osądzę także Żydów, którzy mnie ukrzyżowali i nie uwierzyli w Moją bo- 
skośc. Jestem Sędzią sprawiedliwym i powierzono mi całą władzę i moc. Kie
dy wisiałem na Krzyżu mówiono: „Ho! Ty, którzy burzyłeś Świątynię... wybaw 
sam Siebie...” . Nadszedł teraz czas mojej zemsty, odpłacenia im! Osądzę, zba
dam i surowo ukarzę naród żydowski, zepsuty i zdradliwy, ponieważ nie po
kajał się. Dałem im czas do skruchy, ale oni nim pogardzili; nadeszła teraz 
chwila zemsty (Nifon z Konstancji 2002: 100).

Na ikonach Sądu Ostatecznego cerkwi mołdawskich tuż za Żydami 
wymalowani zostali innowiercy, najczęściej Turcy, Tatarzy i Arabowie, 
a niekiedy także nieortodoksyjni chrześcijanie -  Ormianie i łacinnicy. Ich 
przedstawienia to stara bizantyjska tradycja ikonograficzna, na nowo prze
obrażana historycznie. Warto także zwrócić uwagę, iż wśród potępionych 
znajdują się na ikonach także, dotychczas pomijani w opisach przez bada
czy, cesarze (królowie), mnisi i ludzie świeccy. Nie należą oni do konkret
nych narodów, jak dotychczas sądzono, lecz są ilustracją słów Chrystusa 
z Widzenia św. Nifona oraz innych tekstów. Ich przedstawienia znalazły się 
tuż za postaciami heretyków, co jest zgodne z kolejnością potępionych, 
wymienionych przez Chrystusa:

(...) inni znaleźli się po lewicy Sędziego. Najwięcej pośród nich było Żydów, 
przywódców, dostojników kościelnych, księży, cesarzy oraz wielka liczba 
mnichów i świeckich. Stali zawstydzeni, rozpaczając z powodu swojej zguby. 
Oblicza ich były niegodziwe i szlochali z głębi duszy pełnej smutku. Pośród 
wszystkich panował żałobny nastrój i nie przyszło znikąd żadne pocieszenie 
(św. Nifon z Konstancji 2001: 327).

N. Garidis zwracał uwagę, iż przedstawienia narodów potępionych, 
w tym Żydów czy muzułmanów, pojawiały się od XI-XII wieku w sztuce 
bizantyjskiej zkręgu Góry Synaj, Grecji, Serbii, Macedonii i Rusi (1969: 
86-103). Najprawdopodobniej dzieło św. Nifona, a także inne chrześcijań
skie teksty kanoniczne i niekanoniczne, mogły inspirować sztukę tamtych 
regionów. Jednocześnie obraz łacinników mógł pojawić się wmalarstwie 
wskutek coraz silniejszego rozchodzenia się wschodniego i zachodniego 
chrześcijaństwa, przypieczętowanego rozłamem w 1054 r, atakże znisz
czeniem przez łacinników Konstantynopola w 1204 r. W czasach późnego 
średniowiecza zaczęła również kształtować się tradycja ukazywania w tym
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miejscu ikony Sądu Ostatecznego narodów i wyznań, sąsiadujących z da
nymi ziemiami. Zagrożenie ze strony ludów wschodu, znane od kilku stu
leci światu bizantyjskiemu oraz słowiańskiemu, wyrażające się wprowa
dzeniem ich do ikonografii Kościoła wschodniego, nie było zatem tenden
cją specyficzną dla sztuki mołdawskiej, jak wielokrotnie podkreślali to 
niektórzy badacze rumuńscy, ale czerpało z ukształtowanych wzorów po
przednich stuleci.

W utworze św. Nifona pojawia się także obecny w ikonografii ściennej 
cerkwi mołdawskich motyw Rzeki Ognia, która wypływa spod Etimazji w sce
nie podziału na sprawiedliwych i grzeszników. Wypływająca ze wschodu 
i podążająca na zachód, płonąca rzeka staje się ostatecznym sprawdzianem 
człowieka -  sprawiedliwi przechodzą przez nią bez przeszkód, zyskując peł
ne blasku oblicze; grzesznicy pozostają w niej, ulegając sile ognia:

Kiedy Sędzia wypowiedział te słowa, na wschodzie wybuchła ogromna Rzeka 
Ognia, która z szumem (hukiem, burzliwie) popłynęła ku zachodowi. Była sze
roka jak rozległa przestrzeń. Widząc to, grzesznicy stojący po lewicy przerazili 
się i zaczęli drżeć ze strachu i rozpaczy. Wówczas Sędzia rozkazał, aby wszy
scy, zarówno sprawiedliwi, jak i grzesznicy, przeszli przez gorącą rzekę, aby 
poddać się próbie ognia. Na początku poszli ci zajmujący miejsce po prawicy, 
wszyscy przemierzyli i opuścili ją  napełnieni złocistym blaskiem. Czyny ich 
nie uległy spaleniu, ale stały się bardziej świetlane ijaśniejące, a oni odeszli 
pełni radości. Po nich rozpoczęli przekraczać ogień stojący po lewicy, aby i ich 
czyny zostały poddane próbie. Ponieważ jednak byli grzeszni, w środku rzeki 
dosięgły ich płomienie i zaczęli gorzeć. Ich czyny uległy spaleniu jak plewy, 
a ciała pozostały nienaruszone, aby mogły płonąć przez wieki, razem z diabła
mi. Nikt nie zdołał wydostać się z owej Rzeki Ognia. Wszystkich objął pło
mień, ponieważ byli godni potępienia i kary (Nifon z Konstancji 2002: 114-115).

W poszukiwaniu źródeł pojawienia się narodów potępionych w ikono
grafii cerkwi mołdawskich nie sposób pominąć innych, niezauważonych 
przez S. Dumitrescu, znanych w Bizancjum i na Bałkanach chrześcijań
skich tekstów literackich, a zwłaszcza apokryfów. Obrazy obcych -  potę
pionych pojawiają się w słowiańskich odpisach utworu Wędrówki Matki 
Bożej po piekle (Călătoria Maicii Domnului la iad), znanego na terenach 
rumuńskich co najmniej od XVI wieku. Ukazuje on Matkę Bożą zstępują
cą do piekła, która prosi Archanioła Michała, aby zaprowadził ją  do miej
sca największych cierpień grzeszników. W Rzece Ognia Maria widzi m.in. 
mękę Żydów, potępionych za ukrzyżowanie Chrystusa (Haşdeu 1984: 256
-258). W XVII wieku pojawił się na terenach Mołdawii tekst, który po
wstał w X wieku w Bizancjum -  Żywot Świętego Bazylego Nowego, mają
cy zresztą ogromny wpływ na ukształtowanie się wierzeń ludowych, doty
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czących wędrówki duszy po śmierci, nie tylko na terenach Rumunii, ale 
innych krajów prawosławnych. W części trzeciej tego utworu -  zatytuło
wanej Widzenie Straszliwego Sądu52, uczeń Bazylego, św. Grzegorz, zosta
je zabrany przez anioła do nieba, gdzie widzi postać Chrystusa dokonują
cego sądu nad grzesznikami. Jako pierwsi osądzeni zostają Żydzi, podzie
leni na kilka grup -  żyjących przed Chrystusem (mniej winni); żyjących 
w czasie narodzin i działalności Chrystusa aż do czasów końca świata; kła
niających się idolom; wyjętych spod prawa ismaelitów-banitów. Kolejno 
wymienieni są inni grzesznicy, sprzeniewierzający się nauce Zbawiciela, 
oraz odłamy chrześcijańskie -  te, które za Żydami pojawiają się kolejno 
w ikonografii narodów potępionych na ikonie Sądu Ostatecznego w cer
kwiach Bukowiny. W utworze tym jako potępieni i skazani na wieczne pie
kło wymienieni są także patriarchowie, metropolici, biskupi, archimandryci, 
księża, diakoni i mnisi chrześcijańscy. Zwraca także uwagę, iż wśród potę
pionych znalazły się postaci prześladowców chrześcijaństwa -  Dioklecjana 
i Maksymiliana, które na ikonie Sądu Ostatecznego cerkwi mołdawskich na
malowane zostały w Rzece Ognia, a których nie wspomina dzieło św. Nifo- 
na z Konstancji (Żywot św. Bazylego Nowego 1994: 61-112)53.

Tradycję malowania na ikonie Sądu Ostatecznego grzesznych narodów 
-  pogan, innowierców i heretyków -  odnajdujemy także w Hermenei, czyli 
objaśnieniu sztuki malarskiej atoskiego mnicha Dionizjusza z Furny, sta
nowiącej rodzaj instrukcji malowania ikon w epoce pobizantyjskiej54. Mimo 
iż dzieło to pochodzi z XVIII wieku, to zawiera tradycję malowania potę
pionych analogiczną, jak starsze źródła literackie. Można nawet wysunąć 
hipotezę, iż tekst ten zbiera tradycję ikonograficzną, rozproszoną wwielu 
chrześcijańskich źródłach literackich:

Po lewej stronie wszyscy grzesznicy, przepędzeni sprzed Jego oblicza i sądzeni 
razem z diabłami, zdrajcą Judaszem, tyranami, bałwochwalcami, antychrysta
mi, heretykami, zabójcami, zdrajcami, złodziejami, rabusiami, odmawiającymi 
jałmużny, skąpcami, chciwcami, kłamcami, magami, pijakami, kurewnikami, 
rozpustnikami i wszystkimi innymi wszetecznikami tudzież plugawcami. Przede

52 Tytuł tej części jest analogiczny do utworu Nifona z Konstancji z IV wieku; istnieje 
między nimi także znaczne podobieństwo treści, mogące świadczyć o inspiracji autora star
szymi tekstami religijnymi.

53 Tekst ten został wydrukowany wjęzyku polskim z postaw rosyjskich, jednakże nie 
jest on pełny w stosunku do oryginału greckiego. Wersje rumuńskie znajdują się w Biblio
tece Akademii Rumuńskiej pod numerem 1064 (z roku 1742). Na ten temat zob. także 
Haşdeu (1986), Gaster (1983), Oişteanu (2001: 273-274).

54 Na temat hermenei znanych na ziemiach rumuńskich, a także na Bałkanach zob. 
m.in. Grecu (1936: 3-39); Săndulescu-Verna (1937: 173-180).
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wszystkim zaś [stoją] bezbożni i niewdzięczni uczeni [w Piśmie] i faryzeusze 
oraz pozostali Żydzi: wszyscy głośno zawodzą, jedni szarpią sobie brody, inni 
rw ą na sobie szaty i patrzą w stronę Chrystusa w otoczeniu wszystkich jego 
świętych i Mojżesza, który wskazuje na nich palcem Chrystusowi i mówi ze 
zwoju: „Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego 
do Mnie. Jego będziesz słuchał we wszystkim” /Pwt 18,15/ (Dionizjusz z Fur
ny 2003: 175).

Źródła te nie wyczerpują jednak genezy wszystkich szczegółów w iko
nografii narodów potępionych na ikonie Sądu Ostatecznego. Charaktery
styczne jest, iż w przestrzeni piekła, poniżej narodów potępionych, poja
wiają się obrazy zwierząt. Teksty biblijne, a zwłaszcza Ewangelie oraz Apo
kalipsa św. Jana, w wielu miejscach posługują się symboliką zwierząt dla 
ilustracji mądrości Słowa Bożego. W Ewangelii św. Mateusza Chrystus 
wspomina m.in. węże, gołębie, świnie, psy, sępy, aby pod ich postacią uka
zać konkretne -  pozytywne lub negatywne -  cechy ludzkiego charakteru55. 
Symboliki zwierząt używa także niekiedy Chrystus, ostrzegając przed fał
szywymi prorokami i niewiernymi -  wilkami w owczej skórze (Mt 7, 15
-20) lub przestrzegając Żydów, uczonych w Piśmie i faryzeuszy, iż będąc 
potomkami zabójców proroków, jako plemię żmijowe i węże, nie ujdą po
tępieniu (Mt 23, 13-36). Biblijna symbolika zwierząt, oznaczających po
szczególne narody, występuje także w starych chrześcijańskich tekstach 
religijnych, zaliczanych do paleosłowiańskich. Najstarszy tekst na terenach 
mołdawskich i wołoskich pochodzi z XIV wieku i zatytułowany jest Mę
drzec lub nauczyciel wszystkich słów Pana naszego Jezusa Chrystusa 
(înţeleptul sau învăţătorul tuturor cuvintelor Domnului nostru Isus Hri- 
stos). Jest on zredagowany w formie „pytań i odpowiedzi” i zawiera opis 
około 30 gatunków zwierząt, utożsamionych z narodami europejskimi i azja
tyckimi (Haşdeu 1984: 152; Oişteanu 2001: 248)56.

Przedstawienia narodów potępionych w ikonie Sądu Ostatecznego wy
kazują zatem analogie do znanych w czasach późnego średniowiecza tek
stów religijnych, których korzenie sięgają początków chrześcijaństwa. Je

55 Porównaj na ten temat Mt (7, 6; 7,15; 10, 16; 23, 33; 24, 28).
56 Na temat tego tekstu pisały także M. Mesnil i A. Popowa (1997: 236), łącząc go 

z biblijnym apokryfem Legenda Abrahama. Jednakże A. Oişteanu na podstawie badań ustalił, 
iż stanowi on oddzielną, niezależną część, włączoną do zbioru utworów wraz z ww. apo
kryfem (Oişteanu 2001: 248). Wiele zwierząt z tego utworu zostało przedstawionych w prze
strzeni piekła na ikonie Sądu Ostatecznego; m.in. lew symbolizujący Włocha; wilk -  Ser
ba; odyniec -  Araba; smok -  Turka; lampart Kumana (zasymilowanego Turka); pantera
-  Węgra; ogier -  Sasa; jaszczurka -  Ormianina; ryba -  Syryjczyka; baran -  Gruzina; pies
-  Tatara; sobol -  Polaka; lis -  Greka; gołąb -  Hindusa; żuraw -  Persa; żmija -  Kroata 
(Chorwata); byk (buhaj) -  Litwina; orzeł -  Niemca, wół -  Bułgara.
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dynym narodem, wymienianym w tych opowieściach, są Żydzi, potępieni 
zbiorowo za odrzucenie Chrystusa i Jego ukrzyżowanie. Pojawienie się 
przedstawień innych narodów na ikonie Sądu Ostatecznego wyjaśniają obiet
nice Chrystusa, obecne w wielu tekstach religijnych, dotyczące ukarania 
w przyszłości wszystkich grzeszników, m.in. pogan, innowierców, herety
ków i bałwochwalców. Ukazanie konkretnych ludów potępionych (poza 
Żydami) na ikonach cerkwi mołdawskich wynikało początkowo ze sporów 
w łonie chrześcijaństwa pierwszych wieków, a w później -  z zagrożeń 
Bizancjum i świata bizantyjsko-słowiańskiego; stąd też przedstawienia Tur
ków, Tatarów i Arabów, a rzadziej i nie na wszystkich cerkwiach -  schi- 
zmatyków: Ormian i łacinników. Potępieni Ormianie znakomicie korespon
dują ze słowami Chrystusa z Widzenia św. Nifona o osądzeniu tych, którzy 
negują potrójną naturę Boga (św. Nifon z Konstancji 2002: 100). Przedsta
wienia narodów na Sądzie Ostatecznym, podobnie jak wtekstach religij
nych, sąsiadowały w przestrzeni przypisanej piekłu z obrazami chrześci
jan -  potępionych grzeszników, którzy sprzeciwili się nauce Chrystusowej. 
Pierwotne pojęcie obcych oznaczało więc uniwersalną przynależność do 
świata grzeszników, w którym znajdowały się zarówno ludy niewierne i he
retyckie, jak i chrześcijanie, którzy nie żyli zgodnie z nauką Chrystusa. Re
ligijna i eschatologiczna wymowa przynależności do swoich i obcych była 
na tej ikonie jednoznaczna. Swoi, poprzez czyny (dobre uczynki) i trwanie 
w wierze chrześcijańskiej (niekiedy prawosławnej), zostaną zbawieni. Obcy 
-  grzesznicy -  nie przejdą próby ognia i zostaną na wieki potępieni.

4.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZNACZEŃ NARODOWYCH 
ZWIĄZANYCH Z IKONĄ SĄDU OSTATECZNEGO

Znaczenia związane z ikoną Sądu Ostatecznego zaczęły tworzyć się wraz 
z pierwszymi naukowymi opisami ikonografii ściennej cerkwi mołdawskich 
w początkach XX w. Pierwotny, w pełni religijny podział kategorii swój -  
obcy na zbawionych i potępionych stopniowo obrastał nowymi znaczenia
mi, kształtującymi się pod wpływem rumuńskiej mitologii polityczno-na- 
rodowej. Szczególną wagę miała w nich przynależność do swojego narodu 
i ortodoksji, a treści teologiczne i indywidualne zbawienie zostały przesu
nięte na dalszy plan. Przedstawienia narodów na ikonie Sądu Ostatecznego 
jako pierwszy szerzej analizował w1912 roku polski badacz W. Podlacha, 
który stwierdził, że wprowadzenie narodów do tej ikony związane było 
z szerszym zwyczajem, jaki objął w tym czasie rozmaite regiony bizantyj
sko-słowiańskiego świata (zwłaszcza sztukę athoską i ruską). Zmiany te 
polegały na zastępowaniu postaci indywidualnych grzeszników zbiorowy
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mi obrazami narodów potępionych. Badacz ten wskazywał na polityczną 
intencję malarza, nie powołując się jednak na żadne źródła historyczne, 
mogące udowodnić tę tezę:

(...) malarz zamiast przedstawić ludzi potępionych za rozmaite występki etycz
ne, dał się unieść tendencji i przedstawił jako wiecznych skazańców nienawist
ne sobie narodowości i wyznania (Podlacha 1912: 139).

Analizując przyczyny pojawienia się Żydów na ikonie Sądu Ostatecz
nego, Podlacha podkreślał głęboki antagonizm „wyznaniowy i rasowy”, 
jaki istnieć miał w tym czasie w Mołdawii w stosunku do Żydów. Zwraca
jąc uwagę m.in. na modlitwy i pieśni Triodu, określające ich jako zbrod
niarzy, bogobójców, bezbożnych i skazujące ich na ostateczną zgubę i po
tępienie, Podlacha wskazał tym samym także na prawosławne źródła lite
rackie, które leżały u podstaw stereotypów obcości narodowej i religijnej. 
Rzecz jednak wymaga sprostowania -  do księgi liturgicznej Triod (Triodion), 
używanej w Kościele prawosławnym w okresie przedpościa i Wielkiego 
Postu (dokładnie w I Niedzielę Wielkiego Postu, zwaną Niedzielą Tryum
fu Ortodoksji, ustanowioną na pamiątkę zwycięstwa nad ikonoklazmem), 
dodawany i odczytywany jest tzw. Synodikon Ortodoksji51. Dokument ten, 
oprócz pochwał dogmatów i głoszenia sławy obrońców Ortodoksji i obra
zów, zawiera także anatematyzmy na herezje i ich zwolenników, zestawio
ne na podstawie dekretów II Soboru Nicejskiego (787). Sobór ten uznawa
ny jest zarówno przez Kościół prawosławny, jak i katolicki, chociaż pu
bliczne odczytywanie anatem ma miejsce tylko w Kościele prawosławnym. 
Kanon VIII tego soboru nakazuje m.in. nie dopuszczać do kościołów, mo
dlitw i praktyk chrześcijańskich Żydów, którzy się nie nawrócą. Anatema
tyzmy dotyczą także chrześcijan, którzy negują podwójną naturę Chrystu
sa -  boską i ludzką (arianizmu, nestorianizmu, monofizytyzmu), ikonokla- 
zmu oraz tych, którzy odrzucają wszelką tradycję kościelną, zarówno pisaną 
jak i niepisaną. Sam tekst Synodikonu Ortodoksji, nawiązujący w anate
mach na heretyków w znacznej części do dekretów tego soboru, ulegał 
zmianom co najmniej od XI wieku, a także w zależności od terenów, na 
których był przepisywany. W różnych wersjach tekstu (konstantynopoli
tańskich i prowincjonalnych) mogą pojawiać się rozmaici heretycy58.

57 Odczytywanie anatem na miejsce tylko w cerkwiach katedralnych (Bobrinskoy 
2004: 95).

58 Dokumenty Soborów Powszechnych. Test grecki, łaciński, polski, t. I (325-787), 
opr. ks. A. Baron, ks. H. Pietras, Kraków 2003, s. 341, 357-360 oraz ks. dr A. Znosko, 
Kanony Kościoła Prawosławnego, Hajnówka 2001, s. 114-115. Na ten temat zob. także 
Uspienski (1993: 206-207).
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Podlacha szukał źródeł ikonografii pozostałych narodów potępionych, 
przedstawionych na cerkwiach bukowińskich, także w konfliktach politycz
nych i społecznych ówczesnej Mołdawii. Poza Żydami, dużo miejsca po
święcił obrazom łacinników, przypisując ich pojawienie się wśród naro
dów potępionych narastającemu od wieków konfliktowi Kościoła wschod
niego z Rzymem i Kościołem unickim i obronie prawosławia przez Cerkiew 
przed tendencjami unickimi. Pojawienie się Ormian wiązał z kolei z ich 
przynależnością do sekty eutychianów (Podlacha 1912: 138ns).

Badania Podlachy zostały wykorzystane przez badaczy rumuńskich w la
tach międzywojennych. Charakterystyczne jest, iż skupiali się oni począt
kowo jedynie na konfliktach religijnych, które, ich zdaniem, leżały u źró
deł umieszczenia rozmaitych wyznań wśród potępionych na ikonach cerkwi 
mołdawskich. I.D. Ştefănescu, a także P. Henry twierdzili, że podstawowym 
kryterium ukazania poszczególnych narodów była ich walka przeciwko 
Ortodoksji. Ştefănescu, biorąc pod uwagę przestrzeń, w której namalowa
ni zostali potępieni na ikonie Sądu Ostatecznego, stwierdził, iż wymowa 
niektórych przedstawień nie była jednoznaczna:

(...) mołdawscy malarze wyglądali na niezdecydowanych: nie spalili tych „he
retyków”, ale umieścili ich w sąsiedztwie piekła. Prawdopodobnie jest to echo 
antagonizmów religijnych pomiędzy zachodnimi łacinnikami (unici) a Kościo
łem wschodnim, a w szczególności opozycji wynikającej z Unii w XV wieku 
(Ştefănescu 1929: 146).

Z kolei P. Henry twierdził, iż przedstawienie narodów potępionych na 
ścianach zewnętrznych cerkwi mołdawskich było formą kierowanego do ludu 
ostrzeżenia przed losem, jaki czeka niewiernych po śmierci (1930: 245). 
G. Nandriş, w pracy wydanej już na emigracji, wykorzystując badania Pod
lachy, Ştefănescu i Henry’ego, w obrazach narodów potępionych widział echa 
sporów religijnych i politycznych ówczesnych czasów w Mołdawii. Jedno
cześnie uznał on obecność Arabów i Etiopczyków w grupach potępionych 
za nieuzasadnioną ideologią oraz przyczynami społecznymi lub ekonomicz
nymi, podkreślając znaczenie indywidualnego zbawienia i braku odpowie
dzialności zbiorowej (narodowej) przed Bogiem (1969: 75-84).

W Rumunii temat narodów potępionych na ikonie Sądu Ostatecznego 
został szeroko rozwinięty dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku przez 
„oficjalnego” interpretatora ikonografii cerkwi mołdawskich -  Sorina Uleę. 
Wskazywał on, że ikona ta nawiązuje do wyobrażeń narodów, umieszczo
nych na ścianach monastyrów Świętej Góry Athos, równocześnie jednak 
uznając, iż u malarzy cerkwi mołdawskich grupy narodów potępionych 
stanowią najważniejsze przesłanie. W przedstawieniu tych narodów wy
różnił dwie grupy -  religijną, ukazującą indywidualne postacie przeciwni
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ków chrześcijaństwa w ogniu Gehenny (Ariusz, Maksymilian, Nestoriusz), 
oraz polityczną, w której w szczególny sposób wyróżnieni zostali ówcze
śni wrogowie Mołdawii -  Turcy i Tatarzy oraz Żydzi, Ormianie, Polacy 
i Węgrzy (Ulea 1963: 77). Jako jeden z pierwszych stwierdził, iż w przed
stawieniu łacinników chodzi o ukazanie Polaków i Węgrów, którzy mieli 
być w czasie pisania cerkwi wrogami Mołdawii. Znajomość tej pracy wśród 
mnichów i mniszek, oprowadzających dziś turystów po cerkwiach Bukowi
ny, przyczyniła się do powielania tego schematu. Jednym z podstawowych 
wyróżników obcości narodów potępionych stało się dla Ulea ich usytuowa
nie w przestrzeni ikony -  grupa wrogów politycznych ówczesnej Mołdawii 
słusznie zajmowała najbardziej eksponowane miejsce, na lewo od Etimazji, 
podczas gdy przeciwnicy religijni namalowani byli w pobliżu ognia Gehen
ny. Innymi, równie ważnymi wyróżnikami stały się dla tego badacza stroje, 
liczba postaci ukazanych w poszczególnych grupach narodów oraz ciemna 
barwa, użyta w ich przedstawieniu. Bogactwo wschodnich strojów, korespon
dujące nawet ze schematyzmem i konwencjonalnym przedstawieniem swo
ich -  zbawionych, stało się najważniejszą częścią całego Sądu Ostatecznego, 
przyciągając uwagę wiernego i wskazując najbardziej grzeszne narody:

Nie tylko, że muzułmanie są najliczniejsi ze wszystkich potępionych w tym 
rzędzie; ale rozmach w przedstawieniu ich kostiumów, ciężar całego bogactwa 
Orientu, ukazane zostały w tak wspaniały, dekoracyjny sposób, iż stały się głów
nym punktem atrakcji, psychologicznym centrum całej kompozycji Sądu. Wię
cej: podczas gdy niezliczone postacie „sprawiedliwych” potraktowane zostały 
schematycznie i konwencjonalnie, postacie muzułmanów -  a w  pewnym sen
sie i postacie innych potępionych -  ukazane były w sposób tak zindywiduali
zowany, iż stanowią prawdziwe portrety wyłaniające krzepki realizm, wynika
jący także z celowego wprowadzenia elementów karykatury. Te elementy 
-  odbicie faktycznego stanu antyottomańskiego ducha, przyczynia się istotnie 
do psychologicznego określenia portretów. Chciwość (zachłanność) i okrucień
stwo są pierwszymi cechami charakteru, które odczytywane są z brutalnych 
i zaciemnionych postaci Turków i Tatarów (Ulea 1963: 77-78).

Eksponując stosunkowo mały fragment ikony Sądu Ostatecznego i roz
patrując go w oderwaniu od przesłania całej kompozycji, Ulea zawęził zna
czenia przypisywane temu eschatologicznemu wydarzeniu. Narodom po
tępionym oraz podziałowi na swoich i obcych podporządkował również inne, 
wyłącznie religijne ikony ścienne, dostrzegając wnich jedynie znaczenia 
polityczno-narodowe i eksponując ich charakter militarny (!). Ikona św. 
Jerzego w cerkwi w Voroneţ, przejęta, według Ulea, ze słynnej wojskowej 
chorągwi Stefana Wielkiego, namalowana została w centrum kompozycji 
(na absydzie wschodniej) pomiędzy postaciami innych świętych -  patrona 
Mołdawii św. Jana Nowego (zamordowanego przez muzułmanów, Żydów
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i łacinników!) oraz św. Dymitra, co świadczyło, według tego badacza,
0 zbiorowej modlitwie wstawienniczej tych świętych za naród mołdawski. 
Podobne znaczenia Ulea nadawał ikonie Wielkiego Deesis w cerkwi w Ar
bore, znajdującej się na południowej ścianie (zewnętrznej), w miejscu przed
stawianego tu zwykle Oblężenia Konstantynopola (Humor, Vatra Moldo
viţei). Postacie aniołów wraz z Matką Bożą i św. Janem Chrzcicielem, ota
czające Chrystusowy tron, spostrzegane były jako protektorzy Mołdawii, 
wstawiający się za jej wolnością i zarazem potępieniem obcych narodów
1 wyznań (Ulea 1963: 86sn). Z dzisiejszej perspektywy widać, iż Ulea zbu
dował wielki, eschatologiczny program ikonografii ściennej cerkwi moł
dawskich. Ikona Sądu Ostatecznego, interpretowana przez przedstawienia 
narodów potępionych, nabierała u Ulei wymiaru mistycznego, w którym 
tkwiły jednak nie religijne, ale polityczno-narodowe treści. U kresu czasu 
Bóg nie będzie sądził w Dolinie Jozafata grzeszników winnych sprzenie
wierzeniu się przykazaniom moralnym, ale przede wszystkim obce i wro
gie narody i wyznania, które wystąpiły przeciwko rumuńskiemu prawosła
wiu. W poglądach tych da się odnaleźć echa mesj anizmu narodowego, w któ
rym Mołdawia -  obwarowana twierdza, mityczna brama chrześcijaństwa 
wschodniego, obrończyni prawosławia przed zalewem herezji i nieczystą 
ipogańską duszą turecką, Ormianami, Lachami, Węgrami i Żydami -  peł
niła rolę przestrzeni wybranej przez Boga, na terenie której mogą się schronić 
wszyscy wierni. Ulea w oparciu o ikony cerkwi mołdawskich stworzył spe
cyficzną opowieść o narodzie wybranym, wyróżnionym i chronionym przez 
Boga, skazując jednocześnie wszystkich jego przeciwników na nieuchron
ną zagładę ipotępienie wperspektywie eschatologicznej. Nietrudno oprzeć 
się myśli, iż w wyobrażeniach tego badacza w miejscu zbawiony miał zo
stać cały naród mołdawski, któremu na sądzie wyznaczona została prze
strzeń nieba. Tworząc nowe treści, związane z ikonami, Ulea zastąpił nie
postrzeżenie dotychczasowych wrogów Chrystusa -  wrogami Mołdawii. 
Miejsce grzeszników zajęli przeciwnicy polityczni i religijni, a indywidu
alne przewinienia przeciwko chrześcijańskiej moralności zostały usunięte 
w cień:

Tak jak  Dziewica uratowała Konstantynopol od oblężenia Persów, tak i dzi
siaj pomoże uzyskać Mołdawianom wojenne zwycięstwo nad zbrodniarzami 
tureckimi; a Bóg nie wybaczy także po śmierci bezprawia nieprzychylnym 
wrogom Mołdawii, wrzucając ich wszystkich w wieczny ogień Gehenny (Ulea 
1963: 79).

Poglądy Ulei wpłynęły zasadniczo na znaczenia przypisywane ikonom 
cerkwi mołdawskich. Zarówno badacze rumuńscy, jak i duchowieństwo, trak
towali je jako wzorzec interpretacji malowideł. Echa tych poglądów pojawi
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ły się także u mniszek, oprowadzających turystów i wycieczki szkolne po 
cerkwiach. W opisach Sądu Ostatecznego skupiano się na wyobrażeniu na
rodów potępionych, a wśród łacinników wymieniano nieobecnych w rzeczy
wistości Polaków i Węgrów. W ostatnich latach nastąpił jednak nawrót do 
znaczeń religijnych. Dumitrescu stwierdza, iż religijny program świątyń 
mołdawskich został podporządkowany treściom eschatologicznym i ujaw
nia głęboką zadumę hospodara Raresza nad Historią, a upadek stolicy Bi
zancjum jest ingerencją Bożej Opatrzności w losy grzesznego chrześcijań
stwa. Warto zwrócić uwagę, iż badacz ten dostrzegł analogię między ikona
mi Wygnania z Raju i Sądu Ostatecznego, na której rolę starotestamentowego 
węża, doprowadzającego człowieka do nieposłuszeństwa względem Boga, 
pełni wijąca się Rzeka Ognia. Przyczyną końca świata chrześcijan, objawia
jącego się upadkiem Bizancjum w 1453 roku, jestjeden z największych grze
chów -  racjonalność, która doprowadziła zarówno do odrzucenia Chrystusa 
przez Żydów, jak i powstania herezji i podziałów w obrębie Kościoła. Skut
kiem odejścia od Mądrości, przekazanej przez Boga, jest stopniowy upadek 
chrześcijaństwa w historii. Umieszczenie narodów i wyznań potępionych na 
ikonie Sądu Ostatecznego Dumitrescu postrzega w kontekście religijnym
-  już nie są oni wrogami politycznymi, narodowymi czy ekonomicznymi, 
ale tymi, którzy nie posłuchali słów Chrystusa. Wina nie leży jednak wyłącz
nie po stronie potępionych, ale całego podzielonego chrześcijaństwa. Eku
menizm Dumitrescu widać także w używanym przez niego języku -  zrywa
jąc zjednoznacznie negatywną konotacją Ormian i łacinników, nie nazywa 
ich już zgodnie z dotychczasowym zwyczajem heretykami, ale „różniącymi 
się doktrynalnie” (Dumitrescu 2001: passim).

4.3. WROGOWIE WIARY I NARODU CZY INDYWIDUALNI 
GRZESZNICY? (NA MATERIALE Z BADAŃ TERENOWYCH)

Opowieść o swoich i obcych, zbudowana w kulturze rumuńskiej na 
podstawie ikony Sądu Ostatecznego, znalazła odpowiedniki we współ
czesnej religijności typu ludowego. Tu właśnie ujawnia się jedna z pod
stawowych różnic między tym, co widzą na świętych obrazach wierni, 
a tym, co jest na nich namalowane. Rzecz jednak charakterystyczna
-  w świadomości typu ludowego jednym z podstawowych kryteriów, 
świadczących o potępieniu, staje się indywidualna, a nie zbiorowa odpo
wiedzialność człowieka za grzechy:

Oczywiście, że jest tu ikona Sądu Ostatecznego, jest przy wejściu do cerkwi, 
wewnątrz. Bóg sądzi ludzi, odsyłani są oni do piekła albo do nieba. Do piekła 
zabierani są przez diabły. Aniołowie wskazują dobrym ludziom drogę do bram
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niebieskich. W raju jest namalowana Matka Boża. Kolor biały symbolizuje Raj. 
Nie ma tu narodów potępionych, są tylko dobrzy i źli ludzie59.

Oglądana na ścianach cerkwi ikona odbierana jest przede wszystkim 
zgodnie z własną wizją świata i postawą, która powinna cechować każde
go wierzącego. Powoduje różnice między indywidualnym odbiorem Sądu 
Ostatecznego a rzeczywistymi, namalowanymi na nim szczegółami. Źró
dłem opisu stają się przede wszystkim biblijne słowa Chrystusa, wzywają
cego człowieka do wyznawania wiary zgodnie z nauką i praktyką Kościo
ła. Niektórzy z mieszkańców wiosek Bukowiny, patrząc na ikonę Sądu Osta
tecznego, odrzucają nawet zbiorowe potępienie innych narodów, twierdząc, 
iż o zbawieniu decydują tylko indywidualne grzechy, a zwłaszcza te, które 
dotyczą obowiązków nakazanych przez Kościół. To praktyka religijna i ry
tuał chrześcijański staje się kryterium uznania kogoś za grzesznego lub 
zbawionego na świętym obrazie:

Potępieni na ikonie Sądu Ostatecznego są ludzie grzeszni, którzy się nie modli
li, nie spowiadali, nie przyjmowali komunii, ludzie, wszyscy ogólnie, nie żadne 
narody, choć mówi się, że naród rumuński jest bardziej wierzący60.

Równolegle toczy się jednak w kulturze ludowej inna opowieść, zjednej 
strony wyraźnie związana z przenikającymi tu tekstami chrześcijańskimi (apo
kryficznymi i kanonicznymi), z drugiej -  z oficjalnymi wzorcami interpreta
cji programu ikonograficznego, pochodzącymi z piśmiennictwa znanych ideo
logów i badaczy. W przestrzeni potępionych, znajdujących się po lewicy 
Chrystusa, mieszkańcy wiosek Bukowiny dostrzegają grzeszne narody i wy
znania. Również w tym przypadku rozpoznawanie obcych wśród potępio
nych nie jest zgodne z ich rzeczywistymi przedstawieniami, ale podąża dro
gą własnych wyobrażeń, a przede wszystkim doświadczeń. Wśród narodów 
skazanych na wieczny ogień najczęściej wymienia się Turków, których ne
gatywny obraz utrwalił się w folklorze na skutek podporządkowania ziem 
mołdawskich i wołoskich do połowy XIX wieku Imperium Otomańskiemu:

Po prawej stronie Jezusa Chrystusa na ikonie jest dobro i ludzie idący do nieba, 
po lewej zło. Jedynym narodem potępionym są Turcy, którzy są w piekle61.

Obecność Turków na ikonie Sądu Ostatecznego mieszkańcy wiosek 
Bukowiny uzasadniają zarówno ich wrogością do narodu rumuńskiego, jak 
itrwaniem wpogańskiej inieprzyjaznej chrześcijaństwu wierze. Historia

59 BT, Suceviţa, K, NN, lat 59.
60 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 17, uczennica.
61 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 71, ukończone dwie klasy szkoły podstawowej, 

gospodyni.
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oraz przenikanie elementów mitologii polityczno-narodowej, kształtowa
nej od XIX w. przez myślicieli rumuńskich, stają się podstawowym kryte
rium wyodrębniania obcych narodów:

-  Na Sądzie Ostatecznym narodem potępionym są Turcy -  największy wróg 
Rumunii. Nie ma innych narodów potępionych62.
-  Na ikonie Sądu Ostatecznego potępieni są Turcy, bo są poganami i najwięk
szymi wrogami chrześcijaństwa63.

W potocznej świadomości religijna i narodowa odmienność Turków jest 
wystarczającym powodem skazania ich na wieczne potępienie. Wyraźne 
w tych stwierdzeniach echa wielkiego mitu narodowego głoszącego, iż wro
gowie oraz przeciwnicy polityczni narodu mołdawskiego muszą być uka
rani, spotkać można nie tylko wśród prawosławnych Rumunów, lecz także 
polskich katolików:

(...) na ikonie są potępieni Turcy, idą na Sądzie Ostatecznym do piekła, ponie
waż naród rumuński przez wiele lat cierpiał z ich powodu64;

W wyobrażeniach zbiorowych przedstawienie narodów potępionych na 
ikonie rozumiane jest niekiedy jako znak, który ongiś mobilizować miał 
Mołdawian do walki z wrogiem. Walka z Turkami w obronie zagrożonych 
ziem i prawosławia, tak jak chcieliby to widzieć ideolodzy polityczno-na- 
rodowi, staje się świętą wojną w obronie wiary przodków. Pojęcie Ojczy
zny łączy się z Ortodoksją -  wiarą przodków:

Na ścianach monastyrów Probota, Humor, Vatra Moldoviţei, Slatina, Suceviţa 
pojawiają się sceny walk między Turkami a Mołdawianami po to, aby mobili
zowały wiernych do walki w obronie ojczyzny. Potępieni na Sądzie Ostatecz
nym są Turcy. Wierni przyglądający się scenie Sądu mobilizowani byli do wal
ki w obronie ojczyzny i zachowania wiary przodków. Hymn Akatyst jest kroni
ką ścienną wydarzeń historycznych z XIV-XV wieku i odnosi się do walk z Tur
kami65;

Święta wojna przeciw wrogom wiary i ojczyzny jest w wyobrażeniach 
współczesnych Rumunów zawsze sprawiedliwa i uzasadniona moralnie. 
Mimo doczesnych sukcesów, los obcych w perspektywie eschatologicznej 
jest z góry przesądzony, bowiem po stronie „wybranego” narodu i prawo

62 BT, Voroneţ, K, NN, lat 45, Rumunka, prawosławna, wykształcenie średnie, gospo
dyni.

63 A, M, NN, lat 27, zam. w Jassach, wykształcenie wyższe, policjant, Rumun, prawo
sławny.

64 A, K, NN, lat 60, wykształcenie wyższe, nauczycielka, Polka, katoliczka.
65 A, K, NN, (nie podała wieku), wykształcenie wyższe, studentka Uniwersytetu w Jas- 

sach, Rumunka, prawosławna.
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sławia staje sam Bóg, który potępi obcych u kresu czasu, skazując ich na 
piekło. Obok Turków na ikonie Sądu Ostatecznego wymienia są niekiedy 
innych wrogów chrześcijaństwa spod znaku Półksiężyca, od których miesz
kańcy ziem mołdawskich doznawali w przeszłości wiele zła. Pamięć histo
ryczna staje się zatem pryzmatem, przez który opisywane są szczegóły ikony. 
Obok Turków wśród potępionych wymienia się wówczas Tatarów:

-  na Sądzie Ostatecznym potępieni są Turcy, bo poganie muszą zostać ukarani. 
Także i Tatarzy, bo są z pogańskiego narodu. Zło musi być osądzone i ukarane. 
Było to przedstawienie mówiące, że walka prowadzona przeciwko wrogom jest 
sprawiedliwa66;
-  na Sądzie Ostatecznym potępieni są Turcy i Tatarzy. Byli zagorzałymi poga
nami. Zło jest nagradzane złem. Kto odważy się napadać na obcą ziemię, bę
dzie potępiony. Sąd Ostateczny wzywa do czynienia dobra67;

Niektórzy mieszkańcy Bukowiny dostrzegają wśród potępionych po
staci Żydów. Naród żydowski skazany jest na piekło z powodu braku wia
ry w Chrystusa i skazanie go na śmierć:

Jest piekło, diabeł i aniołowie, i św. Jerzy, i św. Mikołaj, każdy stoi i mówi -  ty 
popełniłeś te grzechy, ty popełniłeś inne. Jest Pan Jezus i Matka Boża i pyta Ją 
[Jezus -  przyp. E.K.]: jakie są grzechy tego iO n a  mówi. Są też Żydzi, są potę
pieni, tak, ponieważ sprzedali Pana Jezusa, zdradzili Go i nasz Pan Jezus umarł, 
naród żydowski nie wierzył w Pana Jezusa i dlatego będą potępieni. Może i in
ne narody, ale skąd mam wiedzieć?68

Niekiedy wśród respondentów zdarzają się ekumeniści, uznający Ży
dów za starszych braci „wierzących”. W świadomości mieszkańców Bu
kowiny nowym zagrożeniem dla prawosławia stają się powstające w za
mieszkiwanych przez nich wioskach nowe odłamy religijne; wówczas ich 
przedstawiciele dostrzegani są wśród potępionych na ikonie Sądu Osta
tecznego. Niektórzy z mieszkańców wioski Arbore wymieniają wśród po
tępionych świadków Jehowy, uznając jednocześnie judaizm za pełnopraw
ne wyznanie (wiarę). Kryterium podziału na zbawionych i potępionych staje 
się zatem stara (dawna) lub nowa (nowo powstała) wiara, mimo iż ogląda
ny obraz nie zawiera takich przedstawień:

Żydzi nie są namalowani wśród narodów sądzonych, oni są wierzący, namalo
wani są wyznawcy kociej wiary (pocaiţii)69.

66 A, K, NN, lat 62, emerytka, Rumunka, prawosławna.
67 A, M, NN, lat 35, wykształcenie średnie, pracownik magistratu w Jassach, Rumun, 

prawosławny.
68 BT, Suceviţa, K, NN, lat 59, całe życie pracowała w polu.
69 BT, Arbore, M, NN, lat 88, skarbnik gminny, Rumun, prawosławny.
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Obok Żydów, ludów wschodu (Turków i Tatarów) oraz chrześcijańskich 
braci odłączonych (Polaków, którzy w rzeczywistości nie są namalowani), 
w zbiorowych wyobrażeniach znalazł również swe odbicie negatywny ob
raz Cyganów, istniejący w kulturze rumuńskiej. Na co dzień uznawani za 
wrogów, za najgorszy „gatunek” wśród obcych, Cyganie, zazwyczaj na 
tych terenach prawosławni, pojawiają się na Sądzie Ostatecznym jako na
ród winny wszelkiemu złu:

Sąd Ostateczny dotyczy „prawdziwej wiary” . Wśród narodów potępionych 
przedstawieni są Turcy i Tatarzy -  polityczni przeciwnicy Mołdawii, także -  
z przyczyn religijnych -  Żydzi, katolicy i Polacy. Są też przedstawieni Cyganie 
-  z powodu swoich rozmaitych wad etnicznych70.

Pogranicze kulturowe, jakim była ijest Bukowina, sprawia jednak, że 
obraz potępionych na ikonach Sądu Ostatecznego nie zawsze jest jedno
znaczny. W opisach szczegółów ikonografii mieszkańcy Bukowiny posłu
gują się przede wszystkim własnymi, codziennymi doświadczeniami. Nie
zwykła zgoda między swoimi i obcymi, jaka panowała na tych terenach 
przez długie lata, tak często zresztą podkreślana przez badaczy Bukowiny, 
powoduje, iż najbliżsi sąsiedzi -  Żydzi, Węgrzy, Polacy, katolicy czy unici 
-  nie zawsze są oceniani negatywnie, tak jak Turcy i Tatarzy. Stąd też cza
sami trudno wskazać, kto jest potępiony na ikonach cerkwi:

Mówi się, że były walki z Turkami, którzy walczyli z miejscowymi, innych nie 
było, byli miejscowi i Dakowie-Rumunii. Byli też tu Ukraińcy, przybywały też 
inne narody jak Polacy, Węgrzy, Żydzi, tak wiadomo z historii i opowieści lu
dzi... Mówi się, że na Sądzie Ostatecznym są sądzone wszystkie grzeszne du
sze, obce narody też -  Turcy, Tatarzy, sądzę, że była między nami wtedy niena
wiść. Żydów, Polaków nie ma tu namalowanych, tylko Turcy, nie mogę powie
dzieć, sądzę, że ludzka myśl nie potrafi tego ogarnąć, to lepiej wyjaśni matka 
w cerkwi71.

Obraz obcych we współczesnych wyobrażeniach zbiorowych, przywo
ływany w opisach ikon pisanych na ścianach cerkwi Bukowiny, wykazuje 
najsilniejszy związek z własnymi doświadczeniami człowieka oraz z kul
turą, w której żyje. Na jego powstanie wpływ ma historia ziem rumuńskich, 
mitologia polityczno-narodowa oraz kanoniczne i niekanoniczne teksty reli
gijne. Mieszkańcy Bukowiny widzą wśród potępionych tych, których ne
gatywny obraz pojawiał się zjednej strony wźródłach chrześcijańskich

70 A, K, NN, lat 19, studentka I roku dziennikarstwa na Uniwersytecie A.F. Cuza, Ru
munka, prawosławna.

71 BT, Vatra Moldoviţei, K, NN, lat 74, ewangeliczka zrodziny niemieckiej, urodzona 
w Moldoviţa, w czasie wojny przesiedlona z rodzicami na teren Polski, w okolice Sieradza.
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(Żydzi); z drugiej -  w mitologii polityczno-narodowej (Turcy, Tatarzy, Po
lacy, Węgrzy), której echa docierały tu za sprawą Cerkwi i ludowych auto
rytetów. Jednocześnie na sposób odczytywania ikony wpływ ma negatyw
ny obraz poszczególnych narodów i wyznań, w tym także nowo powstają
cych, istniejący w całej kulturze rumuńskiej (Cyganie, świadkowie Jehowy). 
W odbiorze ikon nie decydują zatem rzeczywiste szczegóły na niej nama
lowane (w tym kanon), ale treści, tkwiące we własnej wizji świata, ukształ
towane pod wpływem rozmaitych źródeł. Potępionym na ikonie Sądu Osta
tecznego może stać się każdy -  najbliższy sąsiad z obcej nacji, wyznawca 
odmiennej wiary czy też dotychczasowy przyjaciel, który na skutek mito
logii polityczno-narodowej czy indywidualnych przewinień ukazany zo
stał w kulturze jako wróg. Warto jednak pamiętać, iż w każdym przypadku 
o tym, co widzimy na świętych obrazach, decydujemy także... sami.





PODSUM OW ANIE





W teologii chrześcijańskiej świątynia, jej architektura oraz ikonografia 
stanowią obszar pełen symboli. Ojcowie Kościoła, a za nimi teologowie 
prawosławni, w ustanawianiu znaczeń architektonicznej przestrzeni świą
tyni posługiwali się symboliką wszechświata (Evdokimov 1999: 125sn) wie
rząc, iż nie jest on dziełem przypadku. Pierwsze świątynie były acheiropo- 
ietas -  zbudowane według przykazań samego Boga. Świątynie Starego 
Testamentu, nawiązując do archaicznej symboliki axis mundi, odtwarzały 
strukturę świata oraz porządkowały przestrzeń otaczającą człowieka w wy
miarze wertykalnym i horyzontalnym. Archaiczne pragnienie życia blisko 
centrum świata, łączącego poszczególne sfery kosmosu, znalazło odzwier
ciedlenie w chrześcijańskiej teologii, wyrażając się w przekonaniu o nie
ustannej obecności Boga w świątyni. Symbolikę świątyni zaczęto także 
wyrażać przez metafory ziemskiego nieba oraz Bożego Domu na ziemi.

Kosmologiczną symbolikę świątyni oddaje także chrześcijańska sztuka 
sakralna. W przestrzeni świątyni przez ikonę wyrażone zostały dwie pod
stawowe idee -  teocentryzm oraz zstąpienie Boga w świat ludzki. Każda 
część budowli musiała być malowana zgodnie z określonym porządkiem 
teologicznym. W wymiarze wertykalnym sztuką rządziła, zgodnie z filo
zofią wyrażoną najpełniej przez Dionizego Pseudo-Areopagitę, idea zstę
powania; w wymiarze horyzontalnym -  od przednawia do absydy ołtarzo
wej -  idea wstępowania. Teologowie chrześcijańscy wielokrotnie podkre
ślali także, iż najważniejszym kontekstem dla zrozumienia ikon jest liturgia, 
podczas której ikona staje się epifanią postaci, symbolicznie uobecniając 
pierwowzór, który przedstawia. W ten sposób następuje najsilniejsze zjed
noczenie dwóch światów -  boskiego i ziemskiego. Postacie Boga, Matki 
Bożej i świętych, wyobrażonych na ikonach, oraz wiernych, zgromadzo
nych w cerkwi, tworzą wspólnotę biorącą udział w Niebiańskiej Liturgii.

Chrześcijańska symbolika świątyni przeniknęła do świadomości typu 
ludowego, włączając się jednak w wizję świata właściwą tej kulturze. Świą
tynia i jej ikona stały się jednym z najważniejszych miejsc otaczającej rze
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czywistości, źródłem prawdziwej wiedzy o świecie, pełniąc w kulturze ru
muńskiej rolę swoistego centrum, w którym szczególnie mocno ujawnia 
się fenomen religijności typu ludowego. W świętej historii miejsca kultu 
religijnego oraz w ikonografii odbija się jak w zwierciadle mityczna wizja 
świata, która powstała w wyniku nałożenia się rozmaitych źródeł: Biblii, 
literatury hagiograficznej, tekstów apokryficznych oraz źródeł typowych 
dla społeczności rolniczych. W znaczeniach, wiązanych ze świątynią, ujaw
niają się ludowe wierzenia o początku świata i axis mundi, wierzenia o cha
rakterze eschatologicznym, odnoszące się do ludowych wizji zaświatów; 
wyobrażenia dotyczące swoich i obcych, mitologia narodowo-polityczna, 
swoiście zmityzowana historia wielkich postaci, których brak w kanonicz
nej Biblii (np. władców, świętych). W mitycznej historii cerkwi i monasty
rów łączą się ze sobą mity kosmogoniczne, podania ajtiologiczne, rzeczy
wiste i zmityzowane wydarzenia historyczne, legendy bohaterskie (doty
czące postaci biblijnych, świętych, władców, ludowych mędrców) i idee 
polityczno-narodowe. Coraz częściej pojawiają się także elementy pocho
dzące ze środków masowego przekazu, dotychczas magrinalnie przenika
jące do świadomości typu ludowego w Rumunii. Kulturowe znaczenia, przy
pisywane świątyni i jej ikonografii, stają się kluczem, umożliwiającym 
w trakcie antropologicznej analizy badania wpływu rozmaitych tekstów kul
tury na zbiorowe wyobrażenia typu ludowego.

Maia opowieść o malowanych cerkwiach Bukowiny toczy się wokół 
najważniejszych wątków i motywów, dotyczących stworzenia świata. Od
biór miejsca świętego oraz jego ikonografii dokonuje się w schematach 
opozycji, wyznaczonych przez ludowy mit początku. Budowa pierwszej 
świątyni należy w tej kulturze do czasów mitu kosmogonicznego, kiedy 
powstawał porządek świata. Archetypiczny wzorzec świątyni chrześcijań
skiej, objawiony ludziom u zarania czasów przez Boga, przekazywany drogą 
tradycji ustnej, określił sposób budowy cerkwi. Geneza każdej cerkwi, przyj
mując na siebie symbolikę axis mundi, w schematach opowieści o tym 
wydarzeniu odtwarza kosmogoniczny wzorzec.

Wyznaczenie miejsca pod budowę, dokonujące się w schematach opo
zycji, stanowi odpowiednik oddzielenia przestrzeni oswojonej od świata 
chaosu. W wielu współczesnych opowieściach o genezie cerkwi bukowiń
skich rolę pierwotnych żywiołów, utożsamionych z przestrzenią chaosu 
w najstarszych ludowych mitach kosmogonicznych, przejmują inne ele
menty tremendum -  las, pustkowie, miejsca dzikie, ruiny. Ich jednorod
ność zostaje przerwana przez budowę świątyni. Wtargnięcie do kultury lu
dowej czasu historycznego spowodowało nakładanie się linearnego i koli
stego poczucia czasu. Mechanizm myślenia mitycznego -  odnoszenie 
wszelkich wydarzeń do początków czasu -  spowodował, iż wyznaczenie
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axis mundi przez Boga przy tworzeniu świata powtarzane jest przez inne, 
najważniejsze postaci ludowej biblii -  Matkę Bożą czy świętych. Ich dzia
łania przejęły także postacie historyczne. Swoiste poczucie czasu histo
rycznego oraz związane z tym echa idei polityczno-narodowych wpłynęły 
w zasadniczej mierze na kształt współczesnych wierzeń o genezie cerkwi. 
W opowieściach, utrzymanych w typowym dla ludowej świadomości sys
temie opozycji, pojawiają się zarówno postacie historyczne (władcy, miej
scowi pustelnicy, mnisi), które powielają lub wręcz przejmują funkcje Boga 
z mitów kosmogonicznych, jak i echa wielkich wydarzeń, mających ongiś 
miejsce na owym kulturowych pograniczu (wojny, bitwy). Łączność i swo
ista kompilacja tych treści, włączona do dominującej kategorii czasu daw
no temu, powoduje, iż opowieści o genezie malowanych cerkwi bukowiń
skich nie należą już wyłącznie ani do mitu, ani do historii. Tak oswojony 
świat, którego środek stanowi najbliższa człowiekowi świątynia, staje się 
namiastką czasów początku i bycia blisko bogów.

Świętość przestrzeni świątyni zostaje ustanowiona na zawsze. Charak
terystyczna dla ludowej świadomości wiara w przemiany następujących po 
sobie światów nadaje cerkwi rolę analogiczną do archaicznego axis mundi 
-  miejsca, w którym zaistniał pierwszy świat, kończy się obecny i rozpo
czyna kolejny. Charakterystyczną cechą ludowego myślenia jest wiara w ist
nienie w świątyni czasu pierwszego. Pojmowany jako czas święty, nie ule
ga on zużyciu, ale istnieje wciąż w swej pełni. Współcześnie najsilniej ów 
ludowy stosunek do czasu uwidacznia się w gestach i obrzędowości. Naj
ważniejsze momenty życia człowieka -  oczyszczenie po narodzinach, rocz
nica urodzin, małżeństwo, śmierć -  muszą brać tu swój początek i koniec. 
Czas panujący w świętym miejscu oczyszcza człowieka i pozwala mu roz
począć nowe życie zarówno na tym, jak i na tamtym świecie. Rola świątyni 
jako axis mundi oraz symbolika panującego w niej czasu ujawnia się także 
w ludowych tekstach kultury, wygłaszanych w chwilach krytycznych dla 
jednostki i zbiorowości (choroba, nieszczęśliwa miłość, susza, wyruszenie 
w podróż etc.). Zły czy też zużyty czas może zostać naprawiony przez 
wygłoszenie rytualnych formuł, przywołujących obraz cerkwi-axis mundi.

Podobnie jak w teologii chrześcijańskiej, integralną częścią świątyni 
w małej opowieści jest ikona. Uzupełnia ona na wielu poziomach symboli
kę świątyni jako centrum świata, powodując, iż wierny ma poczucie prze
bywania w pobliżu świata boskiego. Ikona wraz ze świątynią stanowią naj
ważniejsze elementy mitycznego ukształtowania świętego miejsca na ob
raz i podobieństwo biblijnego Raju. Jedną z podstawowych cech, poprzez 
które odbiera się w zbiorowych wyobrażeniach ikonę, jest barwa. Charak
terystyczne, iż nie jest ona spostrzegana w oderwaniu, ale w kontekście 
otoczenia. Kolorystyka ikon jest odbiciem barw Bukowiny, a jej opis do
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konuje się w utrwalonych kulturowo wzorcach, odnoszących się do chrze
ścijańskiego Raju początku. W mitycznej świadomości życie na Bukowi
nie, w pobliżu świątyni-środka, jest namiastką harmonii i doskonałości pier
wotnego Edenu. Namiastką Raju i zarazem środka świata są także funkcjo
nujące w zbiorowych wyobrażeniach metafory, przez które opisuje się 
Bukowinę -  serce, wyspa, okno do nieba. Odniesieniem do czasów począt
ku są także wierzenia, odnoszące się do czasu malowania cerkwi. Ich wy
razem jest tajemnica, która pozwala dostrzec analogię między okresem 
powstania ikon a czasem początku, kiedy to Jezus pozostawił nie ręką ludz
ką uczynione wyobrażenia swojego oblicza. Owa chrześcijańska tradycja, 
zachowana w liturgicznych tekstach Kościoła wschodniego, rozpowszech
niła się w świadomości ludzi wierzących, tworząc opowieści o genezie wielu 
ikon. W wyobrażeniach zbiorowych ikony cerkwi bukowińskich oraz fakt 
ich przeszło 500-letniego trwania na ścianach świątyń są w pewien sposób 
acheiropoietas. Nie ręką ludzką uczyniony oryginał zachował się w świa
domości ikonopisców, którzy przekazując go sobie przez pokolenia, wy
malowali cerkwie Bukowiny. W ten sposób w świadomości zbiorowej na
stępuje symboliczne połączenie rzeczywistego czasu malowania cerkwi 
z czasami początku. Charakterystyczne jest także, iż w świadomości typu 
ludowego wiele postaci wyobrażonych na ikonie, w cudowny sposób oży
wa w przestrzeni świątyni i jej otoczeniu. Ikona traci swój język symbo
liczny, odsyłający do Pierwowzoru, stając się często objawieniem tego Pier
wowzoru w konkretnym czasie i miejscu. Postacie z ikon żyją niezależnie 
od kanonu chrześcijańskiej teologii, dając wiernym znaki -  płaczą, krwa
wią, poruszają oczami. Odpowiednikiem tych ludowych wierzeń staje się 
kult ikon -  całowanie ich, pokłony do ziemi, pocieranie przedmiotów o iko
ny, przechodzenie pod nimi, obdarowywanie kwiatami i ziołami.

Takie podejście rodzi jednak odmienny sposób percepcji całego pro
gramu ikonograficznego. Hipotezy badaczy sztuki, podkreślające wyjąt
kowość polichromii zewnętrznej cerkwi Bukowiny, w kulturze typu ludo
wego nie znajdują odzwierciedlenia. Ikona nie jest tu polichromią, sceną 
czy kompozycją, ale świętym obrazem, który umożliwia spotkanie ze świa
tem boskim. Dlatego też w religijności typu ludowego nie istnieje hierar
chia w postrzeganiu ikon. Freski ścian wewnętrznych, zewnętrznych, iko
nostas oraz ikony przenośne są równorzędne w swoim przesłaniu. To nie 
wyjątkowa polichromia zewnętrzna decyduje o znaczeniu cerkwi buko
wińskich, ale możliwość stałego obcowania ze świętością dzięki namalo
wanym na nich ikonom, a ściślej -  wyobrażonym na nich Postaciom. Ikony 
wzmacniają sakralny wymiar miejsca, jakim jest świątynia, i stwarzają na
miastkę życia „blisko nieba”, a po wejściu do świątyni -  samego nieba. 
Podstawowe dla tej świadomości przekonanie -  na Bukowinie niebo jest
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blisko ziemi -  jest potwierdzane przez każdą wybudowaną w tej przestrze
ni świątynię ijej ikony.

Charakterystyczne jest także, iż w religijności typu ludowego istnieje 
odmienny sposób percepcji programu ikonograficznego występującego na 
ścianach cerkwi mołdawskich. Jest on spostrzegany wybiórczo, tzn. miesz
kańcy Bukowiny widzą poszczególne ikony, nie dostrzegając całości kom
pozycji oraz nie odczytując jej na różnych poziomach teologicznych. Nie 
oznacza to jednak (jak twierdziła Irina Jazykowa), iż we współczesnej kul
turze typu ludowego zasady odczytywania ikony, w tym nawet zapoznanie 
się z tematem (kto lub co jest przedstawione), stanowią trudność nie do 
pokonania. Rozumienie ikony, mimo nierzadko rzeczywistych trudności 
z odczytaniem jej szczegółów, dokonuje się nie w kontekście teologii chrze
ścijańskiej, ale treści, które dominują w ludowej wizji świata. Z programu 
ikonograficznego wybiera się te obrazy, które wiążą się z najważniejszymi 
dla ludowej świadomości wydarzeniami. W religijności typu ludowego 
odbiór programu ikonograficznego cerkwi Bukowiny grupuje się jakby 
w trzy wielkie opowieści -  o początku świata, o jego końcu oraz o posta
ciach świętych jako pośredników między niebem a ziemią. Jednak także 
w objaśnianiu tych ikon świadomość ludowa nie posługuje się opisem szcze
gółów, ale tym, co zgodne jest z wyobrażeniami ludowej wizji świata. We 
współczesnych opowieściach często pojawiają się zatem elementy, których 
w rzeczywistości nie ma na ikonach (m.in. potępiony ród kobiecy, Diabeł 
i jego rola w stworzeniu świata, drabina na ikonie Sądu Ostatecznego). 
Ikona w symboliczny sposób ożywa w świecie zbiorowych wyobrażeń, 
stając się częścią i potwierdzeniem konkretnych wierzeń i obrzędów ludo
wych. Dowodzi to, iż w wyobrażeniach związanych z ikoną decyduje kon
tekst, w jakim ona funkcjonuje, i ludowa wizja świata. Zasadniczą cechą 
tej wizji, a wraz z tym treści związanych z ikoną, jest zapośredniczenie jej 
wątków i motywów w konkretnych tekstach kanonicznych i pseudokano- 
nicznych. Źródła te tworzą w religijności typu ludowego kolejne wzorco
we i święte teksty.

Uderzający jest fakt, iż ludzie nie widzą na ikonach ściennych cerkwi 
mołdawskich tego, co jest tam rzeczywiście, ale to, w co wierzą. Treści 
tkwiące w wizji świata, w zbiorowych wyobrażeniach, dominują nad szcze
gółami świętych obrazów. Nie jest to jednoznaczne z zabobonem -  świa
domość ludowa żyje w prawdzie własnych opowieści, które są swoistym 
połączeniem wersji chrześcijańskich oficjalnych i ludowej wizji świata.

Drugą perspektywą, w jakiej funkcjonują malowane cerkwie i mona
styry Bukowiny, jest kontekst polityczno-narodowy. Charakterystyczne jest, 
iż w kulturze rumuńskiej próbowano te zabytki wykorzystać do potwier
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dzenia największych narodowych mitów -  łacińskości i bizantyjskości tej 
kultury. W wielkiej -  narodowej -  opowieści, posługującej się tym samym, 
utrwalonym mechanizmem myślenia mitycznego -  odniesieniem do czasów 
początku -  kreowano cerkwie Mołdawii na symbol Rumunii -  Nowego 
Rzymu oraz Rumunii -  Nowego Bizancjum. Dominująca w historiografii 
rumuńskiej idea połączenia rumuńskości z prawosławiem (Rumun znaczy 
prawosławny) odnalazła w cerkwiach mołdawskich oraz poszczególnych 
ikonach, wyrwanych z kontekstu religijnego, znak tożsamości narodowej. 
Cerkwie od XIX wieku stawały się symbolem rumuńskiego początku, któ
ry mitologii narodowej wiązany był z jednej z strony z czasami Rzymu; 
z drugiej -  Bizancjum. Szczególne połączenie tych treści odzwierciedliło 
się w mitycznych dziejach Stefana Wielkiego, fundatora wielu cerkwi. Po
cząwszy od XIX wieku, w biografii tego hospodara zaczęło pojawiać się 
coraz więcej treści, przenikających z mitologii polityczno-narodowej. Ste
fan był raz wielkim władcą-wojownikiem na miarę rzymskich imperato
rów, walczącym z wrogami ojczyzny i narodu o Wielką Rumunię; innym 
razem -  chrześcijańskim władcą, Bożym namiestnikiem, wyznaczonym do 
obrony zarówno jedności chrześcijaństwa, jak i ostoi prawowiernej wiary 
przed poganami i rozprzestrzeniającą się herezją (mit obwarowanej twier
dzy). Świątynie Mołdawii i ich ikonografia stawały się wyrazem tych idei. 
Negatywny stosunek do obcych w rumuńskiej mitologii polityczno-naro
dowej miał odpowiedniki w podkreślaniu militarnego (niesakralnego) cha
rakteru fundacji Stefana Wielkiego oraz opowieściach o potępionych naro
dach i wyznaniach w ich ikonografii.

Warto także podkreślić, iż dwie perspektywy funkcjonowania cerkwi 
mołdawskich -  mała i wielka -  w kulturze rumuńskiej wzajemnie się prze
nikały. Wielka, polityczno-narodowa opowieść wykorzystywała źródła lu
dowe do potwierdzenia swoich mitów, a niektóre jej elementy przenikały 
i ugruntowywały się w małej opowieści. W ten sposób stworzyła się swo
ista harmonia treści religijnych, polityczno-narodowych i ludowych, sta
nowiąca we współczesnej biblii pauperum niepodważalną i kanoniczną wie
dzę świętą. Jednak badania nad współczesną świadomością ludową ukazu
ją, iż rumuński stosunek do obcych nie musi ulegać całkowicie tej ideologii, 
i posiada także drugie oblicze -  tolerancji i osądzania ludzi według indy
widualnych uczynków, a nie przynależności narodowej i religijnej. Kultu
rowe pogranicze, jakim była Bukowina, i sąsiedztwo wielu narodów i wy
znań paradoksalnie złagodziło treści przenikającego do kultury ludowej 
mitu narodowego. Podobnie w małej opowieści o malowanych cerkwiach 
Bukowiny, mimo przejęcia przez świadomość ludową wielu wątków z mi
tologii polityczno-narodowej, pojawia się tendencja do włączania narodo
wych bohaterów Rumunii do archetypicznych wzorców zbiorowości. Prę
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dzej czy później bohaterowie narodowi trafiają do religijności ludowej, 
a ich czyny włączone zostają w archetypiczne działania herosów z archa
icznych mitów. Świadomość ludowa nierzadko przypisuje tym postaciom 
atrybuty z bohaterskich mitów początku. W ten sposób mieszkańcy Buko
winy żyją ciągle jakby w cieniu czasów początku oraz ich bohaterów.

Współczesna biblia pauperum jest zatem zjawiskiem wielowarstwowym 
i złożonym. Pozornie wszystko jest w niej sprzeczne, nielogiczne i stano
wi mieszaninę połączonych nie wiadomo jakim sposobem wątków i moty
wów. Mieszają się i nakładają czasy, postacie, ich funkcje i przypisywane 
im działania. Wątki pierwotnie związane z postaciami ludowej biblii są 
przenoszone i przypisywane bohaterom z tradycji miejsca lub wielkiej tra
dycji narodowej (np. hospodar Stefan Wielki wykonuje analogiczne dzia
łania kreacyjne jak Bóg u początku czasów). Wiele postaci mylnie uzna
wanych jest za Rumunów lub działa na rumuńskiej ziemi (np. św. Jan Nowy, 
św. Jerzy, św. Konstantyn Wielki). Jednak wniknięcie do ludowej świado
mości i próba poruszania się w jej horyzoncie myślowym pozwala dostrzec 
antropologowi logikę wierzeń religijnych. Należy podkreślić, że wiele wąt
ków i motywów ludowych wierzeń religijnych wywodzi się z chrześcijań
skich tekstów kanonicznych i apokryficznych -  m.in. trójdzielny podział 
świata, stworzenie świata i jego koniec, przekonanie o odmienności ob
cych, żywoty świętych. Te same, rozpowszechniane od wieków aż do cza
sów współczesnych, teksty sprawiają, iż pochodzące z różnego okresu źró
dła etnograficzne wykazują ścisłe podobieństwo wątków i motywów. Do 
religijności ludowej przenikają także treści z tekstów polityczno-narodo- 
wych -  nie na zasadzie dostępu do oryginału, ale poprzez duchownych, 
którzy propagują je w popularnych pracach, przeznaczonych dla wier
nych, oraz w nauczaniu religii. Ludowa świadomość nie potrafi odróżnić 
źródeł tych treści, nierzadko traktując je jako kanon. Cerkiew i duchowny 
są wystarczającym autorytetem, gwarantującym ortodoksyjność treści. Prze
nikające do kultury typu ludowego treści włączane są w mityczne mecha
nizmy interpretacji rzeczywistości: tendencję do lokowania wydarzeń w cza
sach początku, spostrzegania bohaterów zgodnie z wątkami i motywami 
mitów archaicznych, podział narodów i wyznań na swoich i obcych.

Biblia ludowa nie ma więc charakteru kanonicznego. Obok etosu rolni
czego, podstawowy krąg jej wyobrażeń związany jest z krążącymi na tych 
terenach tekstami teologii chrześcijańskiej, apokryfami oraz przenikający
mi tu treściami polityczno-narodowymi. Coraz częściej widać także odbi
cia informacji czerpanych ze środków masowego przekazu. Nowo przeni
kające do ludowej religijności wątki i motywy stapiają się z tekstami już 
istniejącymi. Co więcej, wiele źródeł ludowych przenika zarówno do ofi
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cjalnej teologii prawosławnej, jak i do piśmiennictwa działaczy politycz
nych, którzy wykorzystująje do udowadniania swoich hipotez. Religijność 
ludowa i podstawowy krąg jej wyobrażeń -  biblia pauperum, nie stanowi 
zatem zamkniętego systemu, lecz z jednej strony jest otwarta na idee z ze
wnątrz, z drugiej -  nieświadomie inspiruje kulturę zewnętrzną. To wza
jemne przenikanie się kultur, religii oficjalnej i ludowej oraz nieustanny 
przepływ treści między nimi, stanowi w czasach współczesnych jedną z pod
stawowych cech religijności rumuńskiej. Nie jest ona jednak pogłębioną, 
w pełni uświadamianą refleksją o Bogu, obejmującą rozmaite sfery ludz
kiego myślenia. W kulturze typu ludowego zracjonalizowane i zwerbalizo
wane doświadczenie wiary funkcjonuje na zasadzie wiedzy oczywistej, któ
ra nie wymaga konfrontacji i pogłębienia. Wiedza ta nie ma charakteru re
fleksyjnego, lecz jest raczej nieświadoma, a jej znaki bardziej ujawniają się 
w gestach i obrzędach niż w słowie.

Religijne wyobrażenia typu ludowego, zaprezentowane w niniejszej 
książce, nie są polemiką z innymi dziedzinami nauki, ale próbą uzupełnie
nia ich o nowe ujęcie i pełniejsze zrozumienie fenomenu malowanych cer
kwi i monastyrów Bukowiny. Wyjątkowość tego miejsca, leżącego od wie
ków na pograniczu kulturowym i religijnym, podkreślają malowane z ze
wnątrz cerkwie. Mam nadzieję, że niniejsza praca choć w niewielkim stopniu 
przyczyni się do szerszego zrozumienia znaczeń i kontekstów, funkcjonu
jących w związku z nimi w świadomości zbiorowej Rumunów.
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115. Julian Apostata w Rzece Ognia Piekielnego (Rzece Soboty) i Kajfasz w paszczy 
smoka (Sąd Ostateczny, fragm.), ikona na elewacji zach., cerkiew monastyru, 
Voroneţ

116. Cesarz Maksymilian w Rzece Ognia Piekielnego (Rzece Soboty), ikona Sądu 
Ostatecznego (fragm.), otwarty przedsionek, cerkiew monastyru, Humor

117. Mojżesz wskazujący grzesznikom fragmenty Biblii, którym się sprzeniewierzyli. 
Szatan ciągnący Heroda za brodę w stronę Rzeki Ognia Piekielnego (Rzeki So
boty) (Sąd Ostateczny, fragm.), ikona w przedsionku, cerkiew monastyru, Vatra 
Moldoviţei

118. Narody potępione (Sąd Ostateczny, fragm.), cerkiew monastyru, Humor

119. Narody potępione (Sąd Ostateczny, fragm.), przedsionek, cerkiew monastyru, 
Suceviţa

120. Narody potępione (Sąd Ostateczny, fragm.), cerkiew św. Mikołaja, Rişca

121. Potępieni Żydzi (Sąd Ostateczny, fragm.), ikona na elewacji zach., cerkiew mo
nastyru, Voroneţ

122. Potępieni Turcy (Sąd Ostateczny, fragm.), ikona na elewacji zach., cerkiew mo
nastyru, Voroneţ

123. Potępieni Turcy (Sąd Ostateczny, fragm.), otwarty przedsionek, cerkiew mona
styru, Humor

124. Potępieni Tatarzy (Sąd Ostateczny, fragm.), ikona na elewacji zach., cerkiew 
monastyru, Voroneţ

125. Potępieni Ormianie i Arabowie (Sąd Ostateczny, fragm.), ikona na elewacji zach., 
cerkiew monastyru, Voroneţ

126. Potępieni łacinnicy (Sąd Ostateczny, fragm.), otwarty przedsionek, cerkiew mo
nastyru, Vatra Moldoviţei

127. Oblężenie Konstantynopola („Suczawy i Księstwa Mołdawskiego”), ikona na ele
wacji płd., cerkiew monastyru, Humor

128. Oblężenie Konstantynopola („Suczawy i Księstwa Mołdawskiego”), ikona na ele
wacji płd., cerkiew monastyru, Vatra Moldoviţei

129. „Turcy" na statku oblegający Konstantynopol od strony morza (Oblężenie Kon
stantynopola), ikona na elewacji płd., cerkiew monastyru, Vatra Moldoviţei

130. „Turcy" oblegający Konstantynopol od strony lądu (Oblężenie Konstantynopo
la), ikona na elewacji płd., cerkiew monastyru, Vatra Moldoviţei

131. „Turcy" strzelający z  armat w stronę Konstantynopola (Oblężenie Konstantyno
pola, fragm.), ikona na elewacji płd., cerkiew monastyru, Vatra Moldoviţei

132. „Turcy" atakujący Konstantynopol od strony lądu (Oblężenie Konstantynopola, 
fragm.), ikona na elewacji płd., cerkiew monastyru, Vatra Moldoviţei
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133. „Turcy” atakujący Konstantynopol od strony lądu (Oblężenie Konstantynopola, 
fragm.), ikona na elewacji płd., cerkiew monastyru, Vatra Moldoviţei

134. „Mołdawianin Toma uśmiercający Turków” (OblężenieKonstantynopola, fragm.), 
ikona na elewacji płd., cerkiew monastyru, Vatra Moldoviţei

135. Relikwie św. Jana Nowego (głowa), cerkiew monastyru św. Jerzego, Suczawa

136. Relikwiarz św. Jana Nowego, cerkiew monastyru św. Jerzego, Suczawa

137. Kobieta-strannik, pielgrzymująca pieszo po monastyrach Rumunii, przy reli
kwiach św. Jana Nowego, cerkiew monastyru św. Jerzego, Suczawa

138. Starzec udzielający słowa i błogosławieństwa, cerkiew monastyru św. Jerzego, 
Suczawa (2005)

139. Żywot św. Jana Nowego, ikony na elewacji płd., cerkiew monastyru, Voroneţ

140. Odarcie z  szat św. Jana Nowego (Żywot św. Jana Nowego, fragm.), ikona na 
elewacji płd., cerkiew monastyru, Voroneţ

141. Ponowne biczowanie Świętego przez sędziego i jego sługi (Żywot św. Jana No
wego, fragm.), ikona na elewacji płd., cerkiew monastyru, Voroneţ

142. Kolumna niebios i przybycie Bożych aniołów do ciała św. Jana Nowego. Paraliż 
poganina, który chciał przeszyć strzałami ciało aniołów (Żywot św. Jana Nowe
go, fragm.), ikona na elewacji płd., cerkiew monastyru, Voroneţ

143. Pogrzeb św. Jana Nowego (Żywot św. Jana Nowego, fragm.), ikona na elewacji 
płd., cerkiew monastyru, Voroneţ

144. Sprowadzenie relikwii świętego męczennika Jana Nowego do sławnego miasta 
Suczawy w czasach panowania wojewody Aleksandra Dobrego (Żywot św. Jana 
Nowego, fragm.), ikona na elewacji płd., cerkiew monastyru, Voroneţ

145. Współczesna ikona św. Jana Nowego Suczawskiego, monastyr św. Jerzego, Su- 
czawa

146. Ikona św. Jana Nowego Suczawskiego, cerkiew monastyru, Vatra Moldoviţei

147. Święty Jan Nowy z  Suczawy nad cerkwią św. Jerzego w Suczawie, poniżej napis 
-  Ortodoksja I, II, III... tysiąclecia, druki dewocyjne

148. Święty Jan Nowy jako  rycerz Chrystusowy -  współczesna okładka etnograficz
nego czasopisma „Lumea Carpatică”, nawiązująca do strony tytułowej Kazań 
1643 metropolity Varlaama





OPIS KONKURSU DO PUBLIKACJI ZA 2005 R.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze jest 
realizowany przez Narodowe Centrum Kultury od 2004 r. Pomysłodawcą 
i koordynatorem dwóch pierwszych edycji konkursu była dr Zina Jarmoszuk. 
Obecnie za realizację zadania odpowiada Dział Rozwoju Kultury NCK.

Celem konkursu jest promowanie aktualnych i wartościowych prac 
z zakresu: teorii i historii kultury, antropologii kultury, komunikacji 
kulturowej, polityki kulturalnej, ekonomiki kultury, socjologii kultury, 
animacji społeczno-kulturalnej.

Nagrodą dla zdobywcy pierwszego miejsca jest wydanie pracy 
doktorskiej drukiem, nakładem Narodowego Centrum Kultury.

Komunikaty o konkursie w 2006 r. oraz przyjętym regulaminie są 
dostępne na stronie www.nck.pl,www.region.nck.pl

NARODOW E CENTRUM KULTURY

Misją placówki jest upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego 
ze szczególnym nastawieniem na: podtrzymywanie tradycji narodowej 
i państwowej, edukację kulturalną i patriotyczną.

Narodowe Centrum Kultury prowadzi programy z zakresu edukacji 
patriotycznej i upowszechniania tradycji narodowych, edukacji kulturalnej 
i kreowania odbiorców kultury oraz upowszechniania sztuki współczesnej.

www.nck.pl

http://www.region.nck.pl
http://www.nck.pl

