
KgntekUy ideowe przedstawień św. Włodzimierza  
w  nowożytnej ukraińskiej grafice książkowej

A G N I E S Z K A  G R O N E K

Pojawienie się wizerunków chrzciciela Rusi w  sztuce ukraińskiej XVII wie
ku było znaczącym i wymownym przejawem dążenia prawosławnych Ru

sinów do uporządkowania kultu świętych rodzimych i przywrócenia o nich pa
mięci. Było to spowodowane z jednej strony napływem propagandy reformac
kiej, negującej kult świętych, z drugiej zaś oskarżeniami wysuwanymi przez ka
tolików względem prawosławnych o odwrócenie od nich łaski Boga, czego do
wodem miało być chociażby przenoszenie relikwii świętych ze Wschodu na Za
chód, jak na przykład, św. Mikołaja z M iry do Bari. Wobec tych wrogich nurtów 
ideowych prawosławie ruskie było zmuszone do określenia własnej tożsamości 
poprzez opisanie rodzimej tradycji, scharakteryzowanie odrębności liturgicznej 
oraz wzmocnienie wśród duchowieństwa i wiernych świadomości religijnej. To 
znalazło wyraz w coraz liczniejszej w  tym czasie literaturze polemicznej, dogma
tycznej, liturgicznej i katechetycznej. Jednym z przykładów takich działań było 
dołączanie do zbiorów hagiograficznych życiorysów średniowiecznych świętych, 
na przykład ojców pieczarskich, ale też Sergiusza z Radoneża, Cyryla Biełozier- 
skiego czy Aleksandra Newskiego czczonych na północy Rusi1.

Najstarsze graficzne przedstawienia Włodzimierza Wielkiego pojawiły się 
w XVITwiecznych książkach drukowanych, głównie w typografii kijowskiej ław- 
ryi lwowskiego bractwa stauropigialnego. S ą to wizerunki indywidualne, o charak
terze reprezentacyjnym, a także zbiorowe oraz narracyjne,gdzie postać chrzciciela

1 O zainteresowaniu w tym czasie na ziemiach ruskich kultem świętych lokalnych 
por. A. Naumow, Prawosławni Święci IRzeczypospolitej, [w:] Święci w kulturze i duchowości 
dawnej i współczesnej Europy, red. W. Stępniak-Minczewa, Z.J. Kijas, Kraków 1999, s. 21- 
29 (przedruk w: Domus Divisa. Studia nad literaturą ruską w I  Rzeczypospolitej, Kraków 
2002, s. 51-62); idem, Święci lokalni w myśli kijowskiej pierwszej połowy XVII wieku, [w:] 
Ars graeca, ars latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej-Bryzek, Kraków 2001, 
s. 199-206; T. Hodana, Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów 
-  obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca X V I-  połowy XVIIstulecia), 
Kraków 2008, s. 141-155.
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Rusi stanowi jeden z motywów budujących większą kompozycję, a przez to tak
że szerszy kontekst znaczeniowy. Właśnie analizie tych ostatnich przedstawień 
i odczytaniu treści w nich zawartych będzie poświęcony niniejszy szkic.

Najwcześniejsze indywidualne wizerunki księcia Włodzimierza dopełniają 
tekst homilii poświęconych jego pamięci, umieszczonych w Minet Swiątecz- 
nej wydanej w Kijowie w 16192 i we Lwowie w  1638 roku3. Ich twórcy sięgali 
do różnych tradycji ikonograficznych, w pierwszym wypadku północnoruskiej, 
w drugim zachodnioeuropejskiej,jednak wydaje się,że we wskazanych przykła
dach proweniencja formalnych rozwiązań może wskazywać jedynie na kieru
nek silniejszych oddziaływań kulturowych, nie zaś politycznych czy ideowych4.

Rycina zamieszczona w Synopsys Innocentego Gizela wydanym w  Kijo
wie w roku 16805 (il. 1) nawiązuje do rodzimego wzorca, który znajdował się 
na ścianie zachodniej nawy głównej soboru Sofijskiego w  Kijowie, o czym za
świadcza kopia szkicu wykonanego w  1651 roku przez niderlandzkiego gra
fika Abrahama van Westerfeldta6. Na kijowskiej rycinie W łodzimierz z ko
roną na otoczonej nimbem głowie i w długim szerokim płaszczu przypomi
nającym szubę, z wylotami w długich, ozdobnych rękawach stoi pod arkadą, 
która stanowi jednocześnie ozdobną ramę przedstawienia. Po bokach, na jej 
filarach, umieszczono wizerunki świętych Borysa i Gleba, poniżej zaś, na co
kołach, sceny przedstawiające okoliczności przyjęcia chrztu: rozmowa z filo

2 T.H.KaMeHeBa, A.A.TyceBa, YKpaunaaiek h u z u KupwuioecKounenamuXVI—XVIIIe. 
Kamanoz tadanuu xpanxufuxcx e rocydapcmeennou SuSnemene CCCP u m . B .K  Jlenuna, 
Ban. 1, MocKBa 1978, nr 401, s. 184.

3 Rycina ta znalazła się również na karcie 570r w Minet Świątecznej wznowionej w 1643 r., 
T.H. KaMeHeBa, A.A. TyceBa, op. cit., nr 666, s. 327.

4 Szerzej na ten temat ostatnio A. Gronek, Kształtowanie się ikonografii /w. Włodzimierza 
w  sztuce ukraińskiej X VII w., [w:] Dziedzictwo Iw. Włodzimierza, red. T. Stegner, Gdańsk 
2016, s. 61-74.

5 Praca wznowiona z tą samą datą po 1681 r. (s. 60) i ok. 1700 r. (k. 46v); A.A. TyceBa, 
T.H. KaMeHeBa, H.M. nojiOHCKaa, ykpamcicue k h u z u  Kupunnoecmu nenamu XV1-XVII1 e. 
Kamanoz u3Óanuu xpaHmąuxcn e rocydapcmeennou 6u6nemeKe CCCP u m .  B .K  Jlenuna, 
Bun. 2, MocKBa 1981, nr 1569, s. 256.

6 Na temat zbiorowego portretu rodziny książęcej w soborze Sofijskim powstała bogata 
literatura, tam również szerzej o szkicu Westerfeldta, por. chociażby C.O. Bhcoułkhh, 
K po nopmpem podunu Kpocnaea M ydpozo y  CopiucbKOMy co6opi y  Kueei, „BicHHK 
KhTbcłkoi'0 yHHBepcHTeTy” 1967, nr 8; Cepin icmopii ma npaea, I, Khib, s. 35-44; idem, 
KmumopcKan dppecKa Kpocnaea M ydpozo e KueecKou Cotpuu, [w:] ffpeenepyccKoe 
ucKyccmeo. Xydo3Kecmeennasi Kyjibmypa X  — nepeou nonoeunu XIII e., MocKBa 1988, 
s. 120-134; idem ,npo tąopo3noeinu daeni cminu, Khib 1979, s. 55-101; idem, Ceemcrcue 
(ppecKu Coftuucmzo coóopa eKueee, KneB 1989; A. Poppe, Kompozycja fundacyjna Sofii 
Kijowskiej. W  poszukiwaniu układu pierwotnego, „Biuletyn Historii Sztuki” 1968, nr 1, 
s. 3-27; H. HHKHTemco, Pycn u Bmanmusi e MonyMenmajibnoM KOMJietcce Copuu KueecKou, 
KneB 2004, s. 15-88; eadem, Cestman Cocfiun KueecKaH, KneB 2008, s. 250-263; eadem 
(H. HiidTeHKo), Sapom  Cotpii Kuiecbmi, Khib 2016, s. 34—40.
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zofem przy obrazie Sądu Ostatecznego i chrzest księcia. Warto podkreślić, że 
jest to jedyna, nie wliczając stron początkowych, rycina zamieszczona w tej 
księdze. Znajduje się ona na końcu rozdziału opowiadającego dzieje W ło
dzimierza, a sceny narracyjne ukazują opisane wcześniej okoliczności przyję
cia przez niego chrztu. M a ona na celu nie tylko ozdobienie kart i uczynie
nie opowieści bardziej dla czytelnika atrakcyjną, ale przede wszystkim pod
kreślenie wagi przypomnianych wydarzeń i postaci. Sięga bowiem do samych 
początków chrześcijaństwa i państwowości na ziemiach ruskich, ale również 
dotyka problemów ważnych dla współczesnych, a przypominanych przez po
lemistów, zwłaszcza łacińskich. Innocenty Gizel, zbierając informacje głów
nie od Macieja Stryjkowskiego (Kronika Polska, Litewska, Żm udzka i wszystkiej 
Rusi, Królewiec 1582) i Zachariasza Kopysteńskiego (Tlcuimodm, a6o Kuma 
oSopoHU, Kijów 1621—1622), wymienia różne przyczyny i okoliczności, któ
re przyprowadziły kijowskiego księcia do przyjęcia chrztu w obrządku grec
kim7. Spośród nich zaś rytownik wybrał ten najbardziej poważny, a odpowia
dający na ekskluzywizm soteriologiczny, podkreślany przez katolików szcze
gólnie mocno po soborze trydenckim8. Już w  Kronice la t minionych znajduje 
się opowieść o filozofie, nazwanym później Cyrylem, który przekonał W łodzi
mierza do przyjęcia nowej wiary, rozprawiając o sądzie ostatecznym i pokazu
jąc jego przedstawienie haftowane złotem na płótnie. Gwarancją na znalezie
nie się w gronie zbawionych, ukazanych po prawicy Sędziego, byłoby przyję
cie chrztu. Wydarzenie to miało utwierdzić ruskich prawosławnych w prze
konaniu, że ich religia od samego początku jest budowana na prawowiernych 
fundamentach. Nieprzypadkowo zatem właśnie te dwie sceny, rozmowa z fi
lozofem i chrzest Włodzimierza, znalazły się na cokołach wspierających fila
ry i arkadę otaczającą księcia. Filary zaś stanowią arkadowe nisze, w  których 
umieszczono wizerunki synów W łodzimierza — Borysa i Gleba. To pierwsi 
święci prawosławnej Cerkwi ruskiej9 i pierwsi, którzy dobrowolnie, jak Chry
stus, przyjęli męczeńską śmierć (strastotierpcy). Przy odczytywaniu treści za
wartej w  kolejnych motywach tego przedstawienia nie należy pomijać moty
wu arkady. M ożna ją oczywiście traktować tylko jako neutralny semantycznie 
element architektoniczny, stanowiący dowód na oddziaływanie w warstwie 
formalnej nowożytnej sztuki zachodniej. Wstawienie jej jednakw  kompozycję 
złożoną z motywów „mówiących” pozwala uznać ją za odgrywającą podobną

7 lYNOyilTj kjih Kpancoe coSpame, Kijów 1680, k. 33.
8 Na ten temat szerzej M. Melnyk, Spór o zbawienie. Zagadnienia soteriologiczne w świetle 

prawosławnych projektów unijnych powstałych w Rzeczypospolitej (koniec XVI -połowa XVII 
wieku), Olsztyn 2001.

9 E.E. rojiyÓHHCKHH, KaH0HU3aifwi cenmux e PyccKou Ijepmu om nmcuia xpucmuan- 
cmea e Poccuu [...], „EorocjiOBCKHH BecTHm” 40,1894, nr 7, s. 61-100; idem, Hcmopun 
mH0HU3atfuu cestmut epyccKou ąeptceu [...], MocKBa 1903, s. 40 i nn.
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rolę. Arkada już przecież w starożytności stanowiła czytelny symbol przejścia 
i zwycięstwa, dlatego stawiano luki triumfalne po militarnej wygranej, a później 
tak chętnie wykorzystywano ten motyw w  architekturze sepulkralnej. Arkada, 
której cokoły przypominają okoliczności przyjęcia przez Rusinów chrztu, Bo
rys i Gleb jako filary ją dźwigające i zwycięski władca, św. Włodzimierz, stoją- 
cy w  jej prześwicie, to wszystko musiało być odczytywane w kontekście escha
tologicznym i soteriologicznym. Tak więc przedstawienie to miało za zada
nie uspokoić prawosławnych wiernych w  związku z katolickimi twierdzenia
mi odmawiającymi im możliwości zbawienia.

O d XVII wieku wizerunek zarówno Włodzimierza Wielkiego, jak i jego 
synów Borysa i Gleba często współtworzył dekorację strony tytułowej ksiąg 
religijnych, zwłaszcza wydawanych w typografii ławry kijowskiej. M ożna wy
różnić dwa podstawowe schematy o zbliżonej wymowie ideowej. W  pierw
szym wypadku jest to prostokątna, bogato zdobiona rama otaczająca tytuł księ
gi,jakw  Trebniku (Kijów 1677), później kilkakrotnie powtarzana w ławrskich 
drukach, na przykład w Akatystach (1677)10, Trebnikach (1681), 1750 (il. 2), 
Psałterzu (1693), Jana Damasceńskiego Kanonach (1697), Kanonach Przeczy
stej Bogurodzicy (1716)11, albo arkada, jak w Irmologionie (Kijów 1630)12 (il. 3). 
W  obu wypadkach u dołu znajduje się przedstawienie budowli wchodzą
cych w  skład zespołu kijowskiej Ławry, z soborem Zaśnięcia Bogurodzicy na 
pierwszym planie. Po bokach zaś, na kolumnach, filarach bądź fragmentach 
ram, umieszczone zostały wizerunki świętych ruskich: Borysa i Gleba, A n
toniego i Teodozego oraz Włodzimierza. Szóstą osobą, której wizerunek do
pełniał symetryczną kompozycję strony tytułowej, mogła być księżna Olga, 
ale też cesarz Konstantyn, a nawet św. Andrzej. Drugi schemat wyglądał po
dobnie, u dołu znajdowało się bowiem przedstawienie głównego ośrodka re
ligijnego związanego z typografią, z niego zaś wyrastały pnącza winorośli ro
dzące owoce w  kształcie medalionów z wizerunkami różnych świętych, w  tym 
wymienionych wyżej świętych kijowskich, jak, dla przykładu, w książce A nto
niego Radywyłowskiego, Ogródek Bogurodzicy, Kijów 167613. Bywają też kom
pozycje łączące oba motywy, gdzie pnącze wyrastające z fundamentów świą
tyni i rodzące owoce w postaci świętych oplata kolumny bądź filary podtrzy
mujące łuk arkady, jak w Kanonach Bogurodzicy, Kijów 173114. Sens ideowy 
owych kompozycji jest jasny i czytelny. Kijowskie pieczary stanowią podstawę

10 A.A. TyceBa, T.H. KaMeHeBa, H.M. nonoHCKaa, op. cit., nr 1682-1682a, s. 311-312.
11 SI.IL 3anacKO, SL. IcaeBHH, IIaM'amKu k h u o k k o s o z o  Mucmetfmea. Kamcuioz 

cmapodpyKie eudanux na ykpami, t. 2, cl. 1, JltBiB 1984, s. 42, nr 910.
12 -3 . I I .  3anacKO, Mucmeifmeo k h u b u  na YKpaini e XVI-XVI1I cm., J l t B i B  1971, 

s. 119,il.45.
13 A.A. TyceBa, T.H. KaMeHeBa, H.M. nonoHCKaa, op. cit., nr 1680, s. 310.
14 H.n. 3anacKO, SI. IcaeBHH, op. cit., s. 59, nr 1169.
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ramy, fundament arkady i życiodajną glebę. To na niej wspiera się i z niej wy
rasta ruska Cerkiew, wyobrażona bardziej dosłownie za pomocą motywu ar
chitektonicznego i metaforycznie w  znaku winnej latorośli. Z  niej wyrasta
ją święci kijowscy, są jej owocem, ale jednocześnie ją współtworzą, stanowiąc 
podporę. Ich obecność w tych miejscach wydaje się naturalna i oczywista, ma 
służyć utrwalaniu wiedzy o własnej tożsamości religijnej i średniowiecznych 
korzeniach ruskiej Cerkwi. W zmocnieniu poczucia obecności w  prawdziwym 
Kościele i wierności prawdziwej wierze miało służyć odwoływanie się nie tyl
ko do tradycji Włodzimierzowej, ale też do jeszcze wcześniejszej — bizantyń
skiej i apostolskiej. Wymownym przejawem realizacji tej idei było zestawianie 
jako równych sobie księcia Włodzimierza z cesarzem Konstantynem Wielkim 
i św. Andrzejem. Legenda o chrzcie ziem ruskich przez apostoła Andrzeja po
jawiła się już w Powieści lat minionych i była często powtarzana przez później
szych kronikarzy, w  czasach nowożytnych zaś wykorzystywana przez licznych 
pisarzy religijnych w celu podkreślenia starożytności wiary ruskiej, przekaza
nej za pośrednictwem Andrzeja wprost od Chrystusa15. Warto również zauwa
żyć, że Andrzej był uważany za pierwszego patriarchę Konstantynopola, choć 
samo miasto stało się stołecznym dopiero w  IV  wieku za sprawą Konstanty
na Wielkiego. Porównywanie zaś Włodzimierza do tego właśnie cesarza ma 
również starą, średniowieczną tradycję. „Oto jest nowy Konstantyn wielkiego 
Rzymu, który ochrzcił się sam i ludzi swoich ochrzcił” — wspominał zmarłe
go księcia autor Powieści lat minionych. Hilarion, metropolita kijowski, cha
rakteryzował go w sposób bardziej wylewny:

Podobny w tym się okazałeś do wielkiego Konstantyna: jak on mądry, jak on 
Chrystusa miłujący, jak on szanującyjego kapłanów [...]. Ze jesteś podobny mu 
we wszystkim, uczynił cię Bóg także ze względu na twoją pobożność dziedzicem 
takiej samej jak jego sławy i czci w niebie, jaką on posiadał za swojego życia17.

W  XVII-wiecznych tekstach religijnych, obok tych tradycyjnych i usta
lonych ideowych paralel, W łodzimierza porównywano jeszcze do św. Paw
ła, Mojżesza, Dawida, Salomona, a na ilustracjach również do św. Jerzego18.

15 Por. chociażby J. Stradomski, Spory o „wiarę grecką" w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 
2003, s. 127-130.

16 Powieść minionych lat, przeł. F. Sielicki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1999, s. 103.
17 Słowo o Bogu i człowieku. Myśl religijna Słowian Wschodnich doby staroruskiej, wyb., 

tłum., oprać. R. Łużny, Kraków 1995, s. 48.
18 Porównanie Włodzimierza do wielkich świętych przywódców jest dość powszechną 

figurą retoryczną w jego żywotach zamieszczanych chociażby w minejach; -por.AnpojiOBioH, 
Kjów 1619, k. 884; Muhch npcadHunnaa, Lwów 1643, k. 573; Jb Tyrrrajio, SKumia cesimia, 
1.11, Jlmiem., JltBiB 2013, s. 298-299.
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Sam motyw ikonograficzny winnej latorośli ze świętymi kijowskimi, wy
rastającej z fundamentów średniowiecznych ruskich świątyń, wykorzystywa
no do celów nie tylko religijnych, ale także politycznych. Za przykład może 
posłużyć strona tytułowa A fa w itu  Jana Maksymowicza (Czernihów 1705) 
(il. 4)19. Tu z fundamentów cerkwi Borysa i Gleba w  Czernihowie wyrastają 
dwie łodygi, które pną się do góry, rodząc następne owoce, ukazane jako oto
czone wieńcami medaliony z wizerunkami kolejnych władców ruskich, po
cząwszy od Borysa i Gleba, a kończąc na carach Iwanie V i Piotrze I.To czy
telna gloryfikacja rodu Romanowych wywodząca ich wprost od Rurykowi
czów. Ich święci założyciele, księżna Olga i W łodzimierz Wielki, stoją obok, 
w miejscu, gdzie pnącza kiełkują z ziemi, jakby strzegąc ich wzrostu. Obec
ność świętych wśród przodków legitymizuje uzurpację władzy, wskazując na 
jej boskie pochodzenie. Obecność świętych kijowskich podkreśla zaś wspól
notę tradycji eklezjalnej i państwowej.

W izerunki świętych książąt kijowskich do idealizacji Romanowych wyko
rzystał już dużo wcześniej Łazarz Baranowycz,projektując rycinę do Miecza 
duchownego (Kijów 1666, k. 1 i nn.) (il. 5)20. Jej wymowę ideową wytłumaczył 
kilkakrotnie w swojej pracy. Kompozycja dzieli się na dwie zasadnicze stre
fy: niebiańską i ziemską. Pierwsza wskazuje na boskie pochodzenie władzy 
carów moskiewskich, druga wywodzi ród od chrzciciela Rusi i pierwszych 
jej męczenników. W  górze po lewej Bóg darowuje gwiazdy, które oznaczają 
liczne potomstwo cara, po prawej zaś trzy korony: dwie przeznaczone są dla 
dwugłowego orła z herbu księstwa moskiewskiego, trzecia, większa, należy 
do Chrystusa i jest ofiarowana dla cara Aleksego I Michajłowicza. W  dolnej 
partii W łodzimierz W ielki, niczym biblijny Jesse, spoczywa na ziemi, a z nie
go wyrasta krzew winnej latorośli, którego kwiaty przybierają postać ludzką. 
To wizerunki męskich potomków cara M ichała I: na dole żyjący w chwili 
tworzenia ryciny jego wnukowie, Symeon, Aleksy i Teodor, a wyżej car Rosji 
Aleksy I Michajłowicz i jego żona M aria Miłosławska. Formuła ikonogra
ficzna, świadomie nawiązująca do DrzewaJessego, którego ilustracje znano od 
wczesnego średniowiecza21, była czytelna i jasna. Ale została jeszcze dodat
kowo objaśniona przez słowa biblijnych autorów umieszczone na pniu krze
wu oraz na banderolach obok:,Jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie” (Rz 11, 
16) oraz J e s t  on jak drzewo zasadzone, które wydaje owoc w swoim czasie” 
(Ps 1, 3). Po obu stronach winnego krzewu rosną palma i cedr, a przy nich

19 31.11. 3anacKo, op. cit., s. 181, il. 82; 31.11. 3anacKo, Si. Icaram , op. cit., s. 31, nr 810.
20 A.A. IyceBa, T.H. KaMeHeBa, H.M. IIojiOHCKaa, op. cit., s. 175, nr 1280.
21 G. Schiller,Ikonographie der christlichen Kunst, B. 4/2, Maria, Giitersloh 1980, s. 160- 

163; M. Biernacka, Niepokalane poczęcie, [w:] Ikonografia nowożytnej sztuki kościelnej w Polsce, 
Warszawa 1987, s. 39-42; Marienlexikon, red. R. Baumer, L. Scheffczyk, B. 1,1988, s. 219- 
220; S.L. Stratton, The Immaculate Conception in SpanishArt, Cambridge 1994, s. 12-18.
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stoją święci Borys i Gleb. N a oplecionych wokół pni wstęgach zapisano sło
wa psalmisty: „Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na 
Libanie” (Ps 92 (91), 13). Na szczycie wszystkich trzech wzrastających roślin 
znajdują się uwite w  monarszych koronach gniazda, a w nich małe orły. To 
spadkobiercy carów Rosji. Ta oryginalna emblematyczna kompozycja wraz 
z subskrypcją znajdującą się na sąsiedniej stronie tworzy utwór o wyraźnym 
apologetycznym charakterze.

Wprowadzenie przedstawień Włodzimierza Wielkiego do ukraińskiej sztu
ki w wieku XVII było wyrazem powszechnej wśród elity intelektualnej ten
dencji do wzmocnienia pozycji prawosławnej Cerkwi ruskiej przez uporząd
kowanie jej dziejów, podkreślenie prawowierności od ich zarania, uzupełnie
nie spisu świętych i ich żywotów, a także skodyfikowanie praw, ujednolicenie 
liturgii i obrzędów cerkiewnych oraz podniesienie poziomu intelektualnego 
i moralnego kapłanów. Było to konieczne wobec ekspansywnej działalności in
nowierczych ruchów religijnych, które rozprzestrzeniały się w Europie u pro
gu nowożytności. Duże znaczenie miała również wzmożona aktywność Ko
ścioła katolickiego, którego przedstawiciele z wielką gorliwością wprowadzali 
w życie postanowienia soboru trydenckiego. Z  drugiej jednak strony wizeru
nek chrzciciela Rusi był wykorzystywany przez zwolenników moskiewskie
go protektoratu do wzmacniania pozycji carów rosyjskich przez ukazywanie 
ich jako spadkobierców duchowych, a także jako rzeczywistych potomków 
świętych kijowskich W łodzimierza, Borysa i Gleba. To miało usprawiedli
wiać obecność Romanowych na tronie moskiewskim, legitymizować przyna
leżność Ukrainy i Kijowa do Rosji oraz zwierzchność patriarchatu moskiew
skiego nad Cerkwią kijowską.

he oldest representations of Volodymyr the Great appeared in 17th-century books
printed mosdy by the Kyiv Lavra (Monastery of the Caves) and the Lviv-based 

stauropegic brotherhood. They were an expression of tendencies present amongst the 
intellectual elites to bolster the position of the Ruthenian Orthodox Church by sys- 
tematising its history, emphasising its adherence to the true faith from its inception, 
putting together a list of saints and their lives, as well as codiiying the laws, stand- 
ardising the church liturgy and rites, and raising the clergy’s intellectual and morał 
standards. The expediency of that grew in the face of the expansive activity of here- 
tic movements that spawned across Europę at the outset of the new modern era. Not 
insignificant was the heightened activity of the Catholic Church, whose representa- 
tives vigorously implemented the resolutions of the Council of Trent. O n the other

Ideological contextsfor representations o f£ a in t Dladimir 
in early modern Ukrainian book illiMration
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hand, the image of the Baptist of Ruthenia was used by the supporters of the Mos- 
cow protectorate to strengthen the position of Russian tsars by picturing them as the 
spiritual successors and true descendants of the Kyivan Saints Volodymyr, Boris and 
Gleb in order to justify the Romanovs’ presence on the Moscow throne and to legit- 
imise the affliation of Ukrainę with Russia and the Moscow Patriarchate’s jurisdic- 
tion over the Kyivan Orthodox Church.
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KanJÛ iT£uii*»i ti ł h I c$mmtt

C *  ij r o *  *  fiu atiu ttr t ,

Sr»~ Uat» r̂ H* CKji
nórintiri

fc: / t f l e n i  'fcp HŚrjfit HOfTi Tljitiłtf* 
l" iT ? i c : T ^ r y ;  Yfp

ijf.fairełji’2it * t T*fi g o& t'<k tMAui; fiAcJi.j&£fft£, ■CX ", 3 A * I i ** • _ A
SrNk i . ł i ś  5  łftt**! Sr* CastA 
g y « V  [T. 1 * 4  fl5* *Łr*i ’-?& ??* Xł*£i. .rjJr&fif

4. Strona tytułowa, Jan Maksymowicz, 
Ałfawit..., Czerników 1705

5. Gloryfikacja cara Aleksego I Michajłowicza, rycina, Łazarz Baranowicz, Miecz duchowy, 
Kijów 1666, k. 1 i nn.


