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Cykl maryjny we freskach „graeco operę" fundacji
Władysława Jagiełły w katedrze sandomierskiej

Freski zlecone przez króla w kościołach rdzennej Polski arielom wschodnim,
zachowane w Sandomierzu, Wiślicy i Lublinie, pierwotnie stanowiły bez mała
dziesięć potwierdzonych źródłowo, monumentalnych zespołów o wyrazistym
ideowo-religijnym przekazie. Najwcześniejsze źródła mówią o ich ruskich
twórcach, Jan Długosz - ogólnie o sztuce „greckiej", z kolei w polskiej litera-
turze naukowej utrwaliła się nazwa „freski bizantyńsko-ruskie"1. W miarę ich
poznawania ujawnia się znaczny narzut bałkański na oczywiste ruskie powią-
zania kulturowe, owa zaś wyrazistość i spójność przekazywania prawd wiary,
przewyższająca malowidła gotyckie ówczesnej Polski, była cechą właściwą
sztuce bizantyńskiej: racjonalna i zarazem mistyczna, zakorzeniona w tradycji
antycznej, w ciągu dziejów nieustannie podlegała przemianom i wzbogaceniom
odpowiednio do wymogów doktryny chrześcijańskiej, jak też i aktualnych
potrzeb estetycznych.

Patronat nad wschodnimi freskami Jagiełło - neofita o litewsko-ruskim
rodowodzie - sprawował przez cały okres swego panowania, wciągając swe

1 Patrz kolejno: Rachunki dworu Władysławo Jagiełły i królowej Jadwigi (1388-1420),
wyd. F. Piekosiński, w: Monumenta medii aevi historica, t. 15. Kraków 1896, s. 201. 507, 509;
nadto s. 503, 504, 510; J. Długosz, Historia Polonica, ed. J.Ż. Pauli, t. 4. Cracoviae 1877, s. 536:
„sculptura (sic! w znaczeniu „ozdoba") graeca"; tenże, Liber benejiciorum dioecesis Cracoviensis,
t. l,Cracoviae 1863, s. 264: „graeco operę"; t. 3, Cracoviae 1864, s. 229-230: „pictura graeca".
W polskiej literaturze mówi się o freskach bizantyńsko-ruskich, mimo tautologii zawartej w tym
określeniu, a to w intencji, że jego pierwszy człon ma zaznaczać odmienność kulturową Europy
wschodniej, bizantyńskiej, od łacińskiej kultury Polski.
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fundacje w służbę Kościoła katolickiego. Uwarunkowania historyczne i oso-
bowość króla pozwalają przyjąć2, że to jasność i czytelność bizantyńskiego
programu ikonograficznego utrwalonego w cerkwiach ruskich, z którymi się
obznajamiał w ciągu długich lat na Litwie, sprawiły, iż wolał realizować swoje
królewskie zamierzenia według tamtejszych wzorów, a nie według miejsco-
wych, łacińskich, gdzie dozwalano na znaczną swobodę w doborze tematów.
Obok względów religijnych dochodziły także względy estetyczno-formalne
- o czym nie można wątpić na przykładzie ruskich fresków zdobiących kom-
natę sypialną króla w zamku wawelskim, a więc pomieszczenia o wyraźnie
osobistym charakterze.

Długosz, omawiając działalność Jagiełły i jego zasługi, uznał za godne wy-
mienienia trzy, niechybnie najważniejsze fundacje: w Gnieźnie, Sandomierzu
i Wiślicy, w kolejności według rangi kościelnej, najpierw w archikatedrze,
następnie w kolegiatach. Przebudowane w stylu gotyckim, przestrzenne
i monumentalne budowle mogły z łatwością pomieścić całość bizantyńskiego
programu malarskiego w samych tylko wydłużonych prezbiteriach, trójprzę-
słowych i zamkniętych wieloboczna apsydą (il. 1). Wszystkie one były już
uprzednio dedykowane Matce Boskiej. Jeśli chodzi o nieistniejący zespół
gnieźnieńskich malowideł, nie mamy żadnych przesłanek, czy i w jakim
stopniu został w nich uwzględniony temat maryjny3. Jednak, że był on tam
niezbędny, przekonują programy obrazowe zachowane w obu kolegiatach,
przy czym odniesienie do ich wezwań realizowano w różny sposób4. Zespół
scen sandomierskich - dotychczas w dużej mierze nierozpoznanych względnie
mylnie określonych - wymaga z gruntu nowych badań ikonograficznych (il.

2 O tym szerzej A. Różycka Bryzek, O uwarunkowaniach patronatu Jagiełły nad malar-
stwem bizantyńsko-ruskim w Polsce, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii
Umiejętności" 64, 2000, Kraków 2001, s. 16-22.

3 Przekaz Długosza (zob. przyp. 1) ma pełne potwierdzenie w opisie Stefana Damalewicza
istniejących jeszcze w XVII wieku malowideł, które „wydały mu się podobne ruskim czy mo-
skiewskim"; jednakże w kwestii tematów ograniczył się do wymienienia „licznych przedstawień
świętych", por. S. Damalewicz, Series archiepiscoporum Gnesnensium. Varsaviae 1649. s. 28;
A. Różycka Bryzek, Niezachowane malowidła ,,graeco operę " z czasów Władysława Jagiełły.
„Analecta Cracoviensia" 19, 1987, s. 303.

4 W aktach wizytacji kolegiaty w Wiślicy wymieniono sceny „picturis Graecis" z życia Matki
Boskiej, zob. Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, AV 9, s. 375; AV 43, s. 269;
por. A. Różycka Bryzek, Bizantyńsko-ruskie malowidła ścienne w kolegiacie wiślickiej. „Folia
Historiae Artium" 2, 1965, s. 47-49. Wezwanie Narodzenia Marii, znane od założenia pierwotnej
budowli w XII wieku, być może w czasach Jagiełły było stosowane wymiennie z wezwaniem
Wniebowzięcia Mani, gdyż specjalnie na to święto król przyjeżdżał tam wielokrotnie, zob.
Długosz 1877 (przyp. 1), s. 141, 176, 179, 297, 331, 353; por. też A. Gąsiorowski, Itinerarium
króla Władysława Jagiełły 1386-1434, Warszawa 1972, passim.
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2)5. Niemniej od razu wyodrębniają się z całości sceny skupione w środkowej
i dolnej strefie ściany południowej jako ciągły cykl apokryficzny Dzieciństwa
Marii, kontynuowany dwoma tylko tematami ewangelicznymi (il. 3). Zasto-
sowana w nich konwencja narracyjna ukazywania prawd doktrynalnych nie
łączy się we wspólny wątek z namalowaną na przeciwległej, północnej ścia-
nie, monumentalną i wielowątkową kompozycją Zaśnięcia Marii, Koimesis
(ił. II)6. Ta bowiem niejako syntetyzuje ideowe przesłanie całości wątków
w programie teologicznym malowideł i wyjaśnia słowną i semantyczną dwo-
istość wezwania maryjnego - o czym niżej - kolegiaty w Sandomierzu.

Miasto to, obrosłe w legendy o szczególnej opiece Bogurodzicy, było
w średniowieczu świetnym ośrodkiem Małopolski. Wzniesiony wcześniej
kościół został potwierdzony bullą Eugeniusza III z roku 1148 jako „ecclesia
Sanctae Mariae". Podniesiony do rangi kolegiaty w roku 1186, stał się katedrą
w 1815 roku7. W miejsce ogólnego wezwania maryjnego, jakiego używał
jeszcze Długosz - sub titulo gloriosessima Virginis Mariae, szczegółowe
określenie Narodzenia Marii {Nativitatis Mariae) weszło w użycie w ciągu
XVI wieku8. Wraz z nim, niemal równocześnie przyjęło się drugie wezwanie
- Wniebowzięcia Marii {Assumptionis Mariae), rozpowszechnione w późnym
średniowieczu jako wyraz akceptacji doktryny asumpcjonizmu: po nieskalanym
życiu doczesnym Maria narodziła się do nieba w chwale cielesnej i duchowej9.
Wcześniejszą dedykację sandomierskiej świątyni unaocznia obszernie w ma-

5 Starał się je rozpoznać A. Wyrzykowski, Zabytkowe freski w prezbiterium katedry sando-
mierskiej, 1934, s. 277-287, zwł. s. 284. S.W. Makarewicz, Fundacja i założenia programowe
polichromii bizantyńskiej z bazyliki katedralnej w Sandomierzu, „Studia Theologica Varsaviensia"
13, 1975, nr 2, s. 117-148, mówi o cyklu maryjnym oraz czterech (?) apokryficznych tematach
z dzieciństwa Marii, por. s. 133-134. Obok tematów oczywistych ikonograficznie, Autor nie
rozpoznaje kilku innych albo też mylnie je interpretuje. Słusznie natomiast podkreśla ważność
usytuowania tego cyklu w pobliżu ołtarza.

6 Zapowiadanej kilkakrotnie ksiatżki o freskach sandomierskich Autorka nie zdołała już
ukończyć. Jej część stanowi zapewne drukowany tu tekst [przyp. red.].

7 M. Buliński, Monografia miasta Sandomierza. Warszawa 1871, s. 10n., zwł. s. 154-268;
A. Witkowska, Titulus ecclesiae. Wezwania współczesnych kościołów katedralnych w Polsce,
Warszawa 1999, s. 97-99; por. także Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 3: Województwo
kieleckie, z. 11: Powiat sandomierski, Warszawa 1962, s. 53, 57.

s Długosz, Liber beneficiorum ... (przyp. 1), t. 1, s. 301. Pod wezwaniem Narodzenia Marii
najwcześniej (?) występuje w wizytacji biskupa Bernarda Maciejowskiego z r. 1604; zob. Ar-
chiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, AVCap. 23; por. także Witkowska (przyp. 7), s. 99
i przyp. 79.

9 Problematykę tę, nasyconą sporami teologicznymi od II w., ujmuje w aspekcie historii
sztuki, przy licznych cytatach wschodnich i łacińskich autorów, K. Secomska, Wniebowzięcie
w kościele parafialnym w Warcie. Analiza ikonograficzna, „Biuletyn Historii Sztuki" 49, 1987,
zwł. s. 115-116.

35



larskiej narracji chronologiczny ciąg dziewięciu scen od Narodzin Marii aż
po Nawiedzenie (il. 3). Poddajmy je teraz bliższej analizie, przede wszystkim
ikonograficznej.

* * *

Ewangeliści poskąpili wiadomości o życiu Matki Chrystusa i stało się
wręcz konieczne uzupełnienie tej wiedzy. Napisany w drugiej połowie wieku
II lub w pierwszych latach III grecki tekst apokryfu Protoewangelii Jakuba
był, wobec szerokich potrzeb społeczności chrześcijańskich, tłumaczony na
kilka języków i parafrazowany, między innymi w łacińskiej Ewangelii Pseudo-
Mateusza, wykorzystywanej głównie w ikonografii zachodniej10. Wypełnieniu
tej luki przyświecał cel nie tylko biograficzny, lecz i nadrzędny, dogmatycznie
chodziło bowiem o udowodnienie cudownego, dziewiczego macierzyństwa
Marii. Jej biografia objęła więc wstecz żywoty Joachima i Anny, także obfitu-
jące w nadprzyrodzone zjawiska. Wzrost kultu Marii po Soborze Efeskim 431
roku wymagał odpowiedniej oprawy liturgicznej i artystycznej. Od połowy
wieku VII ustanawiane były kolejno jej święta: Narodzin, Ofiarowania do
świątyni, Zwiastowania. Nie zachował się wprawdzie żaden ilustrowany tekst
Protoewangelii Jakuba, są jednak dowody, że obszerne cykle istniały już w VI
wieku11. W szerokiej narracji, obfitującej w różnorodne motywy, przyjęły się
szczególnie na wschodnich obszarach świata bizantyńskiego: w Kapadocji
- żeby przytoczyć freski w Kizil Ćukur z przełomu IX i X wieku - następnie
w Gruzji, Armenii i na Rusi. W Bizancjum natomiast preferowano redakcję
zwartą, syntetyczną, jak w klasycznych tego przykładach: miniaturach Meno-
logionu Bazylego II z około 985 roku (Biblioteca Apostolica Vaticana, cod.

O pochodzeniu i datowaniu zachowanych wersji Protoewangelii Jakuba zob. M. Starowiey-
ski. Apokryfy Nowego Testamentu, Lublin 1986, t. 1. s. 175-181 wraz z literaturą szczegółową
zagadnienia w przypisach.

11 Nie jest moim zadaniem nawet skrótowe ujęcie rozwoju ikonografii scen wątku maryjnego
w Sandomierzu, lecz na podstawie ogólnej wiedzy o nich pragnę zwrócić uwagę na ich szczególne
rysy. Zob. podstawowe opracowania cyklu z życia Marii, w tym Jej dzieciństwa: H. Chirac. La
naissance et les trois premieres annees de la Vierge clans I 'art byzantin, w: Memoriał J. Chaine,
Lyon 1950, s. 81-113; G. Babić, Les fresąues de Susica en Macedoine et l'iconographie ori-
ginale de leurs images de la vie de la Vierge, „Cahiers Archeologiąues" 12. 1962. s. 303-339;
J. Lafontaine-Dosogne, Iconographie de UEnfance de la Vierge dans 1'Empire Byzantin et en
Occident, t. 1, Bruxelles 1964; tejże, Lconography of the Cycle ofthe Life ofthe Virgin. w: The
Kariye Djami, red. RA. Underwood, t. 4, Princeton N.J. 1975, s. 163-194 [cyt. dalej The Kariye
Djami]; tejże, The Cycle of the Infancy of Christ, w: tamże, s. 190-241; tejże, Les cvcles de la
Yierge dans l 'eglise de Dećani: Enfance, Dormition et Akathiste. w: Dećani et l 'art byzantin aa
milieu da XIVe siecle, red. V.J. Djurić, Beograd 1989, s. 307-3 16.
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Vat. gr. 1613) czy o ponad wiek późniejszych mozaikach w kościele Zaśnięcia
Matki Boskiej w Dafni (Grecja). W epoce Paleologów cykl Dzieciństwa Marii
pojawiał się w licznych kościołach, malowany przede wszystkim w strefie
środkowej ścian nawy, także w kaplicy prothesis, rzadziej w narteksie. Złożony
nieraz z więcej niż dwudziestu scen12, charakteryzuje się czerpaniem z obu tra-
dycji, ale i wprowadzaniem szeregu rysó w nowych. Wyjątkowo jednolitą grupę
pod względem dobom, jak i redakcji tematów stanowią cykle w malowidłach
ściennych Macedonii, łącznie z athoskimi i Serbii.

Jak na tym tle jawi się sekwencja scen Dzieciństwa Marii w kolegiacie
sandomierskiej, na nowo odczytanych i wyodrębnionych jako osobny i ważki
wątek pośród pozostałych w świecie prawosławia0 Są one ilościowo skromne,
niemniej znamienne rysy w kolejnych przedstawieniach pozwolą, być może,
na przybliżenie ich rodowodu ikonograficznego.

Narrację rozpoczyna scena Narodzin Marii, usytuowana bezpośrednio po-
niżej Bożego Narodzenia. Całkowicie więc zostały tu pominięte wcześniejsze
wydarzenia, związane z przyjściem na świat długo oczekiwanego potomka
podeszłych w latach obojga małżonków, Joachima i Anny, by wymienić waż-
niejsze: odrzucenie i przyjęcie ofiary Joachima, ich modlitwy, zwiastowanie
i poczęcie, czyli spotkanie przed Złotą Bramą. Kompozycja Narodzin, do
połowy zasłonięta kolumną barokowego ołtarza, widoczna jest zaledwie we
fragmencie (il. 4). U nóg drewnianego łoża stoi blisko siebie pięć niewiast
z darami dla położnicy. Cztery z nich w luźnych szatach, z odsłoniętymi wło-
sami (?), jakby otaczały najgodniejszą między nimi, wyróżnioną białą chustą
owiniętą wokół twarzy i opadającą na suknię aż do kolan. Właśnie ona trzyma
w dłoniach sporą czarę, a druga obok niej - puzderko o stożkowym wieku.
Przed nimi, na planie pierwszym, dwie kobiety kąpią w kamiennym basenie
0 kształcie kielicha Nowonarodzoną, ukazaną frontalnie, z rękami skrzyżowany-
mi na piersi, nagą, lecz z nimbem wokół głowy. Starsza niewiasta, z brzegu po
prawej, wyprostowana, w białej chuście na głowie i w podwójnej, lamowanej
złotem, czerwonej tunice, zajęta jest dolewaniem wody z przechylonej amfory.
Druga, we wzorzystym czepcu na chuście okalającej twarz, siedzi z lewej strony
1 obiema dłońmi obmywa biodra Marii.

12 Np. w kościele Peribleptos w Mistrze (3. ćw. XIV w.) są 24 epizody, tyleż - odnosząc
się do wcześniejszej epoki - w cerkwi w Pskowie (1156), por. S. Dufrenne, Les programmes
iconographiąues des eglises byzantines de Mistra, Paris 1970 (= Bibliotheąues des Cahiers Ar-
cheologiąues, t. 4), szczególnie s. 15-16; M.N. Soboliewa, Stienopis'Spaso-Prieobrażenskogo
sobora mirożskogo monastyria w Pskowie, w: Driewniemsskoje iskusstwo. Chudożestwiennaja
kultura Pskowa, Moskwa 1968, s. 7-50, zwl. s. 24-25.
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Scena zawiera więc trzy podstawowe elementy: położnicę na łożu, składa-
nie jej darów i kąpiel dziecka. Wszystkie one mają swoje źródła w antycznym
obrazowaniu narodzin bogów i herosów: Dionizosa, Apollina czy Aleksandra
Wielkiego, przejętym w pierwszym rzędzie do ikonografii Narodzin Chiystusa
i niektórych postaci biblijnych, jak Mojżesz, Dawid, Izaak i Jan Chrzciciel
oraz świętych, przede wszystkim Mikołaja Cudotwórcy'3. Mieszczą się one
w ogólnym pojęciu „długiego trwania'', od lat wnikliwie badanego w literaturze
o sztuce14.

Annę przedstawiono zapewne - jak zwykle w tej scenie - w pozycji półleżą-
cej. Wobec niemożności zobaczenia tej części kompozycji, bezzasadne byłoby
rozpatrywanie czy położnica wspiera się na dwu niewiastach, czy też stoi obok
niej tylko jedna albo Joachim (jak w Wiślicy)13. Natomiast za rys szczegól-
ny i nie występujący w znanych przykładach bałkańskich i ruskich uznać tu
trzeba drewniane łóżko z przednim przyczółkiem zamiast łoża bizantyńskiego
z owalnym jakby materacem zasłanym cennymi tkaninami, spod któiych niekie-
dy wystają cztery drewniane nogi, proste lub ozdobne. W tle rysuje się wysoka
budowla z arkadowym fryzem na murze, z cokołem, nakryta dwuspadowym
dachem z zahaczoną oń pasiastą tkaniną rozwieszoną ponad postaciami.

Motyw składania darów położnicy - mimo że nie ma o tym mowy w Pro-
toewangelii Jakuba - wszedł do ikonografii chrześcijańskiej siłą tradycji
obyczajów i zatem ich obrazowania: zwyczaj amftdromii, czyli uroczystych
odwiedzin matki w piątym dniu po porodzie znali Grecy starożytni, respektował
go także ceremoniał dworu bizantyńskiego, przy przesunięciu tej uroczystości
na dzień ósmy po narodzinach następcy. I tak Konstantyn Porfirogeneta wy-
mienia w De ceremoniis aidae bizantinae żony dostojników i wdowy po nich.
przynoszące cesarzowej dary w postaci wyszukanych potraw, naczyń i innych

1 Por. G. Babić. Sur l 'iconographie de la composition Nativite de la Vierge " dans la pein-
ture byzantine, ..Zbornik radova Wizantinolog instituta", No 1, Beograd 1961. s. 169-175; Babić
(przyp. 11), s. 316-318; J. Lafontaine-Dosogne 1975 (przyp. 11), s. 174-176: por. także N.P.
Sevćenko, The Life of Saint Nicholas in Byzantine Art, Torino 1983, szczególnie s. 66- 70.

14 Termin ten, obecnie już w pełni obiegowy w historii sztuki, omawia m.in. J. Białostocki.
Histoiia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław 1980. s. 5 ln. Przytacza dzieje rozwoju
problematyki i przede wszystkim istotny wkład G. Kublera, The Shape ofTime. Remarks on
the Histo/y ofThings. New Haven-London 1962,s. 12 ln.. a wcześniej E. Panofsky?ego. Imago
Pietatis: Ein Beitrag zur Typengeschichte des .Schmerzensmanns' und der .Maria Mediatrbc',
w: Festschrift fiir M.J. Friedldnder zum 60. Getmrtstag, Leiden 1927. s. 261-308.

15 Na pradawny archetyp dwoi osób podtrzymujących postać środkową, m.in. realistyczny
sposób przyjmowania porodu przez dwie akuszerki wskazuje Babić (przyp. 11). s. 323n.. w wielu
przypadkach ukazywany w bizantyńskich scenach narodzin. We freskach wiślickich u wezgłowia
Anny czuwa jedynie Joachim, por. Różycka Bryzek (przyp. 4). s. 69-70, il. 30.
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drogocenności, które ustawiano przy łożu na specjalnie przygotowanym stole.
Zgodnie z tą tradycją, chętnie odtwarzaną w sztuce stołecznej - jak przede
wszystkim w mozaikach Chory (Kahrije Dżamii)16 - w scenie sandomierskiej
zostały zróżnicowane stroje niewiast, tak jak i trzymane w dłoniach cenne dary.
Dalej za nimi, w części dziś niewidocznej, powinna by się znajdować służebna
z flabellum, wachlująca osłabioną po porodzie św. Annę.

Trzeci na koniec motyw, kąpiel narodzonego dziecka, jest najwcześniej
poświadczony w scenie Bożego Narodzenia z początku VIII wieku17. Temat
chrystologiczny przeszedł do ikonografii maryjnej i hagiograficznej, nadal
występując w swobodnej, hellenistycznej interpretacji. Ulubiony w epoce
Paleologów, ukazuje chwilę zanurzania niemowlęcia w wodzie i sprawdzania
rękąjej temperatury albo dolewania z dzbana cieplejszej (?) wody. Asystujątej
czynności zwykle dwie niewiasty, akuszerka i służąca. We fresku sandomier-
skim ta z przechylonym dzbanem - to położna nazywana Salome, nieomylnie
oznaczona białą chustą. Siedząca zaś po lewej stronie pomaga jej w obmywaniu
ciała Mani; na głowie ma ozdobny czepek, jakże często stosowany w sztuce
późnobizantyńskiej. Natomiast za rys archaizujący poczytać trzeba frontalną
postawę nagiej Marii oraz kształt naczynia przypominający chrzcielnicę - co
razem tworzy ujęcie zrytualizowane, nawiązujące do obrządku chrztu. Rys
ten pozostaje w rozdźwięku z pozostałymi rodzajowymi składnikami motywu
kąpieli Marii w sandomierskim fresku. Owa zresztą antyczna rodzajowość
w scenie Bożego Narodzenia, będąca punktem wyjścia dla innych cyklów
biograficznych, jest w sztuce bizantyńskiej „pozorem formalnym", w istocie
nacelowanym dogmatycznie na pełne uzmysłowienie człowieczej natury Boga
Wcielonego18.

W wieku XIV wszedł w skład sceny Narodzin Marii - i zrazu się upo-
wszechnił na Bałkanach - motyw układania Marii w kołysce lub czuwania
przy Niej. Tymczasem w Sandomierzu został on wyodrębniony jako osobna
kwatera Czuwania przy kołysce (il. 5). Tak jak w poprzedniej kompozycji,
spoza kolumny ołtarza dostrzec można jedynie jej prawy fragment z postacią
niewiasty w barwnym (zdobnym perłami?) czepku czy zawoju na głowie,

16Zob. The KariyeDjami (przyp. 11), t. 2, pi. 87n. Prócz literatury cytowanej w przyp. 11, 12,
por. też M. Marion, Three Pagan Themes in Christian Art, w: De artibus opuscula XL. Essays
in Honor of Erwin Panofsky, red. M. Meiss, New York 1961, s. 327n.

17 Prócz wyżej podanej literatury por. P. Nordhagen, The Origin ofthe Washing of the Child
in the Nalivity Scenę, „Byzantinische Zeitschrift" 54, 1961, s. 333-337.

18 Dogłębne dociekania o znaczeniu motywu kąpieli Chrystusa w sztuce średniowiecznej,
m.in. jako „antytypu" Chrztu por. E. Kitzinger, Hellenistic Heritage in Byzantine Art, „Dumbar-
ton Oaks Papers" 17, 1963, zwł. s. 99-105; por. także Lafontaine-Dosogne 1975 (przyp. 11),
s. 211.
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w niebieskiej sukni, okrytej obszernym czerwonym płaszczem, spod którego
wystają spiczaste trzewiki. Siedząc na niskiej ławie z poduszką, zajęta jest
przędzeniem: obiema dłońmi trzyma nić wysnuwaną z wrzeciona osadzonego
na wysokim drewnianym stojaku. Na lewo od niej znajdować się powinna
kołyska ze śpiącą Marią przykrytą drogocennymi tkaninami.

Motyw ten, również przejęty ze starożytności z użyciem różnego typu ko-
łysek, był w sztuce bizantyńskiej spożytkowany wcześniej, bo już w XI wieku,
w cyklach biograficznych św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja, podczas gdy
w maryjnych potwierdzony jest zabytkami dopiero od wieku XII19. Wielką
popularnością cieszył się w okresie późnobizantyńskim, poszerzając narracyjnie
scenę Narodzin Marii o różne momenty wydarzenia, stosowane wymiennie.
Ponadto każdy z nich miał swoje warianty: służąca czuwająca przy kołysce
mogła zajmować się wachlowaniem dziecka za pomocą flabellum o długiej
rączce albo też - jak właśnie w Sandomierzu - przędzeniem na wrzecionie,
przy czym zmianie ulegał także sam sposób przędzenia. Takie ujęcie, o oczy-
wistych antycznych antecedencjach20, ulubili sobie malarze późnobizantyńscy
przede wszystkim w Macedonii i Serbii, ale i dalej ku północy świata prawo-
sławnego21.

W pogańskich tzw. cyklach biograficznych po samym porodzie i związanych
z nim epizodach przedstawiano rozmaite formy edukacji i zabaw dziecka. Do
rzadkich między nimi, niemniej jednak znanych, należy ukazywanie próby
chodzenia. Według apokryfów, zaledwie półroczna Maria, już tym imieniem
nazwana przez Annę, „przeszedłszy siedem kroków - bo o tę magiczną liczbę
oznaczającą doskonałość wzbogacano również i ten moment Jej życia - wró-
ciła na łono swej matki", to jest przypadła do niej22. Kolejnych sześć miesięcy
pozostawała w tej samej sypialnej komnacie, przemienionej jakby w świątynię.
Czy można zatem w lewym, dziś niewidocznym, fragmencie sceny sandomier-
skiej domyślać się epizodu Siedmiu kroków Marii? Zasłonięta powierzchnia tej
kwatery pomieściłaby zwykłą i zwięzłą formułę z pomniejszoną figurką Marii

19 Śevćenko (przyp. 13), s. 66, il. 14.1; Soboliewa (przyp. 12), s. 24n., ił. na s. 22; Babic
(przyp. 11). s. 317. tu przykłady wczesno- i późnobizantyńskie.

20 Idzie tu o zestawienie matki, samej lub trzymającej dziecko, z kobietą przędącą, por.
G. van Hoorn, De vita atque cultu puerorum monumentis antiguis explerato, dysertacja, Am-
sterdam 1909, s. 31-32, il. 12; ostatnio por. A. Wąsowicz, Traditions antiąues dans les scenes
de iannonciation, „Dialogues d'histoire ancienne" 16/2, 1990, s. 163-1 77, przy wskazaniu, że
niewiasta zajęta przędzeniem symbolizowała w sztuce greckiej wartości moralne oraz odpo-
wiednią pozycję społeczną.

21 Por. Soboliewa (przyp. 12).
22 Starowieyski (przyp. 10). s. 187-188. O ikonografii tego epizodu por. prace cyt. w przyp.

11.
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idącej od piastunki do wyciągającej ku Niej ramiona Anny, jak np. w mozaice
w Kahrije Dżamn.

Jeśli tak, to w całej kompozycji należałoby widzieć dwa motywy wyod-
rębnione z tematu Narodzin: Maria w kołysce oraz Próba chodzenia, zgodne
z chronologią narracji w Protoewangelii Jakuba. Oba łączy jedność miejsca,
czyli uświęcona komnata w domu Joachima, nieskalana zetknięciem się ze
światem na zewnątrz.

Jeszcze jeden niemowlęcy epizod z życia Marii rozgrywa się dalej na prawo,
w scenie Piastowania Marii. Mimo że oddzielona od poprzedniej oknem, ciągle
postępuje we właściwym toku opowiadania. Na tle mającej oddać zasobność
Joachima, wspaniałej budowli o szerokim wejściu z podwieszoną u dołu purpu-
rową zasłoną, siedzą na długiej ławie, w układzie niemal symetrycznym, oboje
Rodzice z małą Marią pośrodku: gdy oni skłaniają ku Mani głowy, ta pozostaje
niemal nieruchoma, szczelnie osłonięta purpurowym płaszczem. W kompozycji
sandomierskiej zatraciła się właściwa na ogół tej scenie ekspresja czułości
rodzinnej na rzecz hieratyczności: Maria ujęta jest frontalnie, a zamiast dzie-
cięcej białej tuniki ma purpurową (?) szatę, odpowiednią dla osoby dorosłej.
Wyjaśnia tę scenę tym razem zachowany, cyryliczny titulus.

Temat ten, wschodniego pochodzenia, wzmiankowany w syryjskich i armeń-
skich parafrazach Protoewangelii, najwcześniej pojawił się w sztuce kapado-
ckiej, gdy na Bałkanach rozpowszechnił się dopiero w epoce Paleologów. Ujęcie
Mani w białym stroju, swobodnie usadowionej na kolanach Joachima i Anny,
którzy Ją tkliwie obejmują, przyjął się na długo i to w różnych stylistycznych
wariantach tych trzech przypadających ku sobie postaci23.

Tok narracji prowadzi dalej w górę do sceny Błogosławieństwa kapłanów
(il. 7). Joachim, trzymając Marię dłońmi okrytymi brzegiem płaszcza, podcho-
dzi od lewej strony do trzech kapłanów, ukazanych za półokrągłym stołem.
Ci, w uroczystych płaszczach podszytych wzorzystą tkaniną, z maniakionami
ozdobionymi perłami, w rytualnych stożkowych czapeczkach z nasadzonymi
na nie tefilmami24, błogosławią dziecię z rodu Dawida. Całą swą postawą
skłaniają się w hołdzie ku maleńkiej postaci, która - wbrew tym rozmiarom
- stanowi oś ideową kompozycji. Tak jak poprzednio, szczelnie okrywa Ją
powłóczysta purpurowa suknia i tegoż kolom maforion. Obficie zastawiony

23 Por. Babić (przyp. 11), s. 315n., il. 2; Lafontaine-Dosogne 1989 (przyp. 11), s. 309;
zob. też artystycznie dojrzałe, piękne freski przede wszystkim w Gradacu (1279), Ochrydzie
(1295), Suszicy (ok. 1300), w cerkwi ŚŚ. Joachima i Anny w Studenicy (1314) i w Deczanach
(1335-1350).

24 O elementach kapłańskiego stroju zob. w: A. Rubens, A History ofJewish Costume, London
1981, wg indeksu; por. także przyp. 27.
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stół, nakryty pasiastą tkaniną, ma świadczyć o wspaniałej uczcie, jaką Joachim
zgotował hierarchom świątyni i ludowi Izraela, gdy Maria ukończyła pierwszy
rok życia25. O zamożności jego domu świadczą nadto umownie tu zaznaczone
w tle budowle z rozpiętą między nimi purpurową draperią.

Według Protoewangelii Jakuba, Marię przynosi przed oblicze kapłanów
sam Joachim. Mimo że Anna nie brała udziału w tym wydarzeniu, to jednak
w utrwalonej tradycji obrazowej często w nim występuje, przedstawiana tuż
za mężem. Brak Anny w malowidle sandomierskim pozwala je zaliczyć do
redakcji reprezentowanej przez nieliczne tylko przykłady powstałe w samej
stolicy Bizancjum, jak np. w Kahrije Dżamii, względnie naśladujące je, jak
m.in. we freskach cerkwi Wprowadzenia Marii do świątyni w Kaleniciu z lat
1407-1413.

Na prawo od tej kwatery, bez żadnych luk w stosunku do zwykłego doboru
tematów w cyklach maryjnych, wyobrażono tłumną kompozycję Ofiarowa-
nie Marii do świątyni (il. 8). Sprzed drzwi sanktuarium wyszedł arcykapłan
Zachariasz w uroczystych szatach: w podwójnej tunice z płaszczem zdobnym
w rzędy tajemnych liter26 oraz w rytualnej czapeczce typu tefilin27, wyciągając
otwarte dłonie do małej Marii, która, mimo że zaledwie trzyletnia, ma strój
- podobnie, jak w poprzednich scenach - kobiety dorosłej. Przekazuje Ją ka-
płanowi gestem ramienia pierwsza z siedmiu dziewic jerozolimskich. Za nią
podążają w skupionej grupie, w głąb kompozycji, wszystkie pozostałe z wy-
branych cór Izraela. Płonące świece, które trzymają wysoko, dodają lśnienia
perłom i złotym oblamowaniom ich płaszczy i podwójnych tunik oraz opasek
na głowach, szczodrze tak przyozdobionych na znak ich statusu społecznego.

2i Por. Starowieyski (przyp. 10), s. 187-188. Nie wydaje się, aby stół w tejże scenie mógł
mieć konotacje z ołtarzem, jak sugeruje w kilku przypadkach Lafontaine-Dosogne 1989 (przyp.
11), s. 209-210.

26 Por. Rubens (przyp. 24).
27 Hebrajski termin tefillin, błędnie tłumaczonyjako filakteriom oznacza maleńki pojemnik,

pierwotnie ze skóry, przytwierdzony rzemykiem nad czołem, zawierający wersety Ks. Wyjścia
13, 1-10 i 10, 11-16 oraz Ks. Liczb 6, 4-9. w czasach biblijnych używane do porannych mod-
litw; por. Encyclopedia Judaica Jerusalem, b.d., t. XV, s. 898-904. W okresie chrześcijańskim
ów znak-symbol niezłomnej wiary był stosowany przez przywódców żydowskich, uczonych
i rabinów, a w sztuce bizantyńskiej przetrwał dzięki kopiowaniu wcześniejszych dzieł; por.
ostatnio, E. Revel-Neher, The Image o/Jew in Byzantine Art, Oxford 1992, s. 64n. W transmisji
ikonograficznej omawianego motywu, od przedstawień w oktateuchach po późnobizantyńskie.
dochodziło do przekształceń z powodu niezrozumienia pierwotnego sensu. Rozpowszechnione w
XIV wieku cykle maryjne przypomniały o tefdlinie ze względu na arcykapłana Zachariasza, jed-
nakże zamiast funkcyjnie potrzebnych rzemyków wokół głowy osadza się go na kawałku barwnej
tkaniny względnie płaskiej niby-czapeczki. Kontaminacja z biblijną mitrą Najwyższego Kapłana
spowodowała dodanie diademu z pereł lub korony, często li tylko w sensie dekoracyjnym.
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Tuż przed nimi, na planie pierwszym, stoją Anna i Joachim, jakby to om zamy-
kali pochód, wszelako wyodrębnieni z niego zwracają się ku sobie z gestami
ożywionej rozmowy.

Odrębny czasowo epizod, umiejscawiany w samym sanktuarium, rozgrywa
się w ramach tej samej sceny: pod kopułą cyborium zasiada Maria, wyniesiona
na wysokim tronie o trzech stopniach - dosłownie jak w Protoewangelii -1 od-
biera od zlatującego z nieba anioła rajski pokarm, jakim się żywiła, przebywając
w przybytku. W wolnym miejscu na tle nieba oznajmia ten temat łaciński titulus
antykwą: OBLATIO/ MARIAE IN/ TEMPLUM. Śladów inskrypcji cyrylicą
doszukać się można tuż pod górnym obramieniem sceny.

W szerokich sekwencjach narracyjnych we wschodnich regionach Bizancjum
epizod ten bywał obrazowany w oddzielnej kompozycji, inaczej niż w sztuce
konstantynopolitańskiej, gdzie - jak na przykład w miniaturach Menologionu
Bazylego II - wchodził w skład Ofiarowania Marii do świątyni. Tę właśnie re-
dakcję przyjęli twórcy fresków sandomierskich, wiernie tu odtwarzając schemat
- przy odwróceniu stron - występujący np. we freskach cerkwi Królewskiej
w Studenicy (1313/1314). Ów rys, na równi z usytuowaniem Joachima i Anny
na końcu pochodu (ale na planie pierwszym), wyraźnie ciąży ku bałkańskim
źródłom cyklu maryjnego w kolegiacie.

Obok Narodzin Marii, temat Ofiarowania Jej do świątyni stanowi wśród
doktryn mariologicznych apogeum liturgiczno-ideowe: dokonało się wtedy
przypieczętowanie Jej misji dzięki przejściu do życia w nieskalanej czystości
w najświętszym miejscu Jerozolimy. Oba te tematy bywały, ze względu na ich
ważność ideową, traktowane odrębnie i, co więcej, pojawiały się w cyklu tzw.
Wielkich Świąt Roku.

Rzadko bywały wykorzystywane w monumentalnej sztuce bizantyńskiej
teksty apokryficzne mówiące o długim przecież okresie przebywania Marii
w świątyni, do Jej dwunastego roku życia. Mogły się natomiast pojawiać
w malarstwie książkowym, czy to jako epizody błahe czy też merytorycz-
nie istotne, jak np. Wylosowanie motków purpury na zasłonę do przybytku
„świętego świętych". Żadne z nich nie znalazły się wśród scen sandomierskich
w dalszej części cyklu maryjnego, gdy zwykle ukazywane, miały dobitnie
podkreślać ideę dziewictwa Bogurodzicy.

Temu więc celowi służy następna, oddzielona oknem, scena Powierzenie
Marii Józefowi, niesłusznie nazywana Zaś łubinami (il. 9). Kompozycyjnie jest
ona odwróceniem sceny poprzedniej: tym razem kapłan - także w ceremo-
nialnym stroju, choć bez rytualnego stożka - stoi po prawej stronie, tak samo
przed zamkniętymi drzwiami sanktuarium, w którym góruje ołtarz z cyborium
o wysokich kolumnach. Zachariasz, dotykając ramienia dwunastoletniej Marii
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-przedstawionej, jak poprzednio, w szatach kobiety dorosłej - powierza Ją tym
ruchem Józefowi stojącemu na czele grupy sześciu wdowców, wyznaczonych
przez sanhedryn28. Józef, wspierając się jedną ręką na długiej lasce (być może
tu przeinaczonej z topora, zgodnie bowiem z tekstem apokryfu przybiegł on
do świątyni wprost od swej ciesielskiej roboty), drugą podpiera brodę gestem
antycznych filozofów, rozmyślając nad cudownie objawionym boskim wer-
dyktem: bo oto kapłan jemu przekazuje rozkwitłą różdżkę z wylatującą z niej
białą gołąbką w nimbie, jedyną tak wyróżnioną spośród złożonych uprzednio
na ołtarzu29. Na ten znak odtrąceni, w różnym wieku i rozmaicie ubrani (co
ma ilustrować wybranie ich „spośród [całego] ludu" Izraela), reagują zwrotem
głów i gestami, wskazującymi na ich wzburzenie, że kto inny „będzie strzec
dziewicy Pańskiej". W tle, przy odwróceniu budowli bazylikowej i cyborium
z rozpiętą między nimi draperią, łaciński titulus antykwą głosi: COMENDA-
TIO MARIAE/ JOSEPH. Być może odpowiedni napis cyryliczny namalowano
u samej góry.

Temat ten bywał rozwijany w malarstwie książkowym w dziesięciu nawet
epizodach, natomiast w malowidłach ściennych zaledwie w połowie tej liczby:
Modlitwa Zachariasza, Objawienie mu znaku, Powierzenie Marii Józefowi,
Droga ich do domu, Odejście Józefa z Betlejem do Nazaretu. Przy zasadniczo
jednolitym schemacie formalnym przeciwstawiania sobie grupy mężczyzn
z Marią i kapłanem, szczegóły interpretowano swobodnie. Różdżki złożone
na ołtarzu na czas modlitwy Zachariasza, a będące boskim narzędziem wy-
znaczenia opiekuna przyszłej Matki Boga, występują w ilości od kilku do
dwunastu, a wyjątkowo - jeszcze w rękach zalotników; bywało też, że były
w ogóle pomijane. Drugim magicznym znakiem, obok rozkwitłej różdżki,
jest biała gołębica dla wyrazistego unaocznienia, iż się to stało mocą Ducha
Świętego. Ten pierwszy motyw przeważał w ikonografii od wieku XI, niewąt-
pliwie pod wpływem popularności typologii maryjnej zestawianej z dziejami
Aarona, dodanie zaś gołębicy nastąpiło później. Połączenie obu tych znaków
-jak w Sandomierzu - występuje sporadycznie, a za te wyjątkowe przykłady
niech posłużą czternastowieczne freski w cerkwi Periblepty w Mistrze czy
Wołotowskiej w Nowogrodzie, tu, na ruskim gruncie, przy oczywistych serb-

28 Starowieyski (przyp. 10), s. 190-191; por. ikonografia tematu w przyp. 11.
29 Przesadne byłoby doliczanie się na ołtarzu jakby sześciu lub siedmiu, zaznaczonych

rysunkowo, suchych gałązek, które istniały tam pierwotnie. Zapewne źle rozpoznane w trakcie
konserwacji, obecnie przypominają pomarszczoną tkaninę. Wzorcowo dwanaście gałązekjedna
przy drugiej naliczyli, idąc za wcześniejszymi wzorami, mozaicyści Kahrije Dżamii w scenie
Modlitwy Zachariasza, a już tylko jedenaście w Powierzeniu Marii Józefowi, zob. The Kariye
Djami (przyp. 11), t. 2. pl. 95, 96.
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skich konotacjach . Oba te znaki niewątpliwie służą amplifikacji maryjnych
prefiguracji.

Ciąg dalszy omawianego wątku schodzi ponownie do najniższego rzędu
scen, gdzie jeden po drugim następują epizody Zwiastowania, by - po ominięciu
wizerunków świętych - zamknąć ten wątek przedstawieniem Nawiedzenia na
styku z murem tęczowym, poza który nie sięgająjuż malowidła ruskie, zamie-
rzone wyłącznie do prezbiterium kolegiaty.

Zwiastowanie przy przędzeniu (il. 8) jest dziełem konserwatorów z lat
1934-1935, namalowanym w całości na nowej zaprawie. Najpewniej nie było
już wtedy pierwotnej kompozycji - stąd wynikłe nieprawidłowości ikonogra-
ficzne na rzecz rysów zachodnich. Wprawdzie Maria ma w opuszczonej ręce
wrzeciono, nawiązując tym do tradycji wschodniej, już jednak prawą dłoń
składa na piersi gestem przyzwolenia, zamiast zgodnie z właściwą greckiemu
malarstwu retoryką trzymać dłoń otwartą w geście oznaczającym pełną obawy
refleksję: „Jakże to się stanie" (Mat. 1,34). Pomniejszenie obu stojących postaci,
Gabriela i Marii, w stosunku do kanonu pozostałych figur w wątku maryjnym,
nasuwa przypuszczenie, iż pierwotnie Marię ukazano w pozycji siedzącej, na
tronie w typie ławy, względnie z półokrągłym zapieckiem.

W kwaterze na prawo pozostał jedynie anioł zlatujący z nieba ku nieistnie-
jącej obecnie Marii w apokryficznym epizodzie Zwiastowania u studni (il. 9);
w tym przypadku w czasie konserwacji konieczne było narzucenie nowego
tynku tylko do 1/3 wysokości kompozycyjnego pola. Porównania z przed-
stawieniami z okresu późnobizantyńskiego uprawniają do dwóch wariantów
teoretycznej rekonstrukcji tej sceny. Maria wyszedłszy z domu, aby zaczerpnąć
wody ze studni, została powtórnie zaskoczona głosem z nieba. Jej lęk wobec
niezwykłego zjawiska wyraża się w sztuce dwojako: bądź dynamiczną, ekspre-
syjną postawą Marii patrzącej do góry, bądź jakby zastygłej z przerażenia31. Ten
drugi wariant wydaje się właściwszy dla sandomierskiej sceny ze względu na
podobnie rytualizowane, hieratyczne ujęcia innych kompozycji tego cyklu.

Taki charakter ma także ostatnia w tym cyklu scena Nawiedzenia (il. 10).
Dziś nie są w pełni widoczne postacie Marii i Elżbiety, na trwałe zasłonięte
kartuszem stall. Obie brzemienne niewiasty, zamiast jak zwykle - szczególnie
w sztuce późnobizantyńskiej - śpiesznie podejść do siebie, objąć ramionami,
a nawet przytulić twarzami32, trwają znieruchomiałe, zwrócone do widza.

30 O niezachowanych malowidłach cerkwi Wołotowskiej najobszemiej wypowiedział się
F.H. B3itopHOB, Bo.nomoeo. OpecKU ąepKeu YcnenuH na BoJiomoeoM nonę 6jiu3 Hoezopoda,
MocKBa 1989; o omawianej tu scenie zob. szczególnie s. 56-57.

31 Lafontaigne-Dosogne 1975 (przyp. 11), s. 188-190.
32 Tamże. s. 190-191.
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Wnoszą więc nastrój podniosły ponad potrzebę zwykłych, narracyjnych ka-
nonów figuralnych. Wymiaru ponadziemskiego, ustępującego rzeczywistemu
zdarzeniu, nadaje anioł, który nie zlatuje z nieba, jak w scenie poprzedniej, lecz
odziany w ceremonialny dworski loros, oznajmia ruchem ramion rozpostartych
nad obiema kobietami, iż czuwa nad nimi boska moc. Ujęcie to niezwykłe,
zważywszy, że nader często wprowadzano do tej sceny osoby „historyczne",
jak służebna w domu Elżbiety w roli świadka wydarzenia, a nawet i sam mąż
Elżbiety, Zachariasz. Nad wyraz sowicie rozwija się w tle wspaniała architektura
z zawieszonymi draperiami, ta zaś purpurowa, na osi trzech zwartych figur,
być może dopełnia królewską godność Mani.

Wybór tematów w sandomierskim cyklu maryjnym okazał się zwięzły i nie
dorównuje wielu cyklom, znacznie szerzej rozwijanym, na obszarze bałkań-
skim i ruskim. Wszelako wybór ten nie był ograniczony do przekazywania
najważniejszych dogmatycznie treści, w jego bowiem skład weszły także i te
o znaczeniu przede wszystkim rodzajowo-emocjonalnym, jak Czuwanie przy
kołysce Marii czy Piastowanie Jej przez rodziców. Redakcja scen na ogół nie
odbiega od przyjętej powszechnie w dobie późnobizantyńskiej, kiedy już daw-
niejsze odrębne tradycje scaliły się we wspólnym repertuarze ikonograficznym
świata prawosławnego. Składnia ikonograficzna kompozycji wskazuje na
bezpośrednią zależność od wzorów funkcjonujących w sztuce południowo-
słowiańskiej, ale i znamiennych dla samej stolicy Bizancjum. Niezależnie od
tego, za cechę swoistą uznać trzeba podporządkowanie systemu narracyjnego
hieratyczno-symbolicznej metodzie przekazu wizualnego, szczególnie wy-
razistej w przedstawieniu Piastowania Marii i Nawiedzenia, w mniejszym
zaś stopniu w Narodzinach Marii, gdzie jedynie w epizodzie kąpieli przyjęto
nieoczekiwanie frontalną pozę Nowonarodzonej. Czy ten rys, wyróżniający
sandomierskie freski na tle późnobizantyńskiego malarstwa skłaniającego się
ku realistycznej swobodzie, nadawać miał im jakąś szczególną wymowę czy
też jest cechą warsztatową działających tu malarzy, a więc i pośrednio - ar-
tystycznego kręgu, z którego się wywodzili? Nazbyt pewne odpowiedzi na te
pytania byłyby przedwczesne przed przebadaniem całości cyklów tematycznych
w prezbiterium kolegiaty, niemniej mogą już teraz skłaniać do wskazania ich
południowosłowiańskiego pochodzenia.

Cykl maryjny nigdy nie był w Bizancjum przedmiotem ścisłych kanonicz-
nych ustaleń, ilość zatem, a nawet kolejność przedstawień ulegały wahaniom.
Niekiedy cykl ten obejmował tylko dzieciństwo Marii, zamknięte Ofiarowaniem
do świątyni albo zaraz potem Powierzeniem Józefowi; niekiedy też mógł sięgać
momentu Zwiastowania i Nawiedzenia - tak jak w Sandomierzu - zapewne
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pod wpływem niezwykle szczegółowych ilustracji Homilii Jakuba Mnicha
(Kokkmobafosa) z XII wieku33. W epoce Paleologów nierzadko łączył się
z cyklem dzieciństwa Chrystusa, a bywało też, że kończył je obraz Zaśnięcia
Marii. Każdą zatem realizację rozważać należy indywidualnie w jej powiąza-
niu przestrzennym i ideowym, ale też razem z innymi wątkami tematycznymi
w danym wnętrzu sakralnym.

Sekwencja dziewięciu epizodów wątku maryjnego została w prezbiterium
sandomierskim usytuowana poniżej rzędu tzw. Wielkich Świąt Roku, który
rozpoczyna obok ołtarza scena Bożego Narodzenia (dziś z trudem dostrzegana)
oraz Ofiarowania Chiystusa w świątyni (por. il. 2 i 3). Naocznie i pouczająco
zestawiono więc dzieciństwo Chrystusa z dzieciństwem Jego Matki. Jakże
znamiennie musiały się kojarzyć dwie bliskie sobie kompozycyjno-formalnie
obrazy jeden pod drugim: Boże Narodzenie i Narodziny Marii. O ile przy tym
niezbędny w programie temat chrystologiczny rozwija się zwykłym trybem
w następstwie od strony lewej do prawej - o tyle dla dodatkowego cyklu ma-
ryjnego znaleziono specyficzny system ciągłej narracji przebiegającej z góry
do dołu i odwrotnie, nazwany z grecka bustrofedonem34. W ten niezrównanie
logiczny sposób zajęto powierzchnie ścian przęsła ołtarzowego i przyległego
w środkowym i dolnym rzędzie, z końcowym odległym, bo dopiero przy łuku
tęczowym, „odpryskiem" jednej tylko kwatery Nawiedzenia. Towarzyszy
temu układowi niezwykła dbałość estetyczno-formalna w tak poprowadzonej
kolejności scen, jak wskazane wyżej odwrócenie akcji, łącznie z architekturą
ponad postaciami, w dwu z nich (zob. il. 3) po to, by istotnie zamknąć ten ciąg
i skierować go dalej na lewo w dół, ku obu Zwiastowaniom. Twórca tej części
fresków odznaczał się niepoślednią biegłością warsztatową i wysokiej miary
talentem, a zarazem wiedzą teologiczną, wyróżniając się tym spośród kilku
działających w Sandomierzu malarzy.

33 Zachowały się dwa ilustrowane egzemplarze Homilii Jakuba Kokkinobafosa: starszy
datowany na pierwszą połowę XII w. (Paryż, Bibliotheąue nationale de France, cod. gr. 1208)
i uchodzący zajego kopię rękopis z drugiej ćwierci tego stulecia (Biblioteca Apostolica Vaticana,
cod. gr. 1162); por. I. Hutter, P. Canart, Das Marienhomiliar des Mónchs Jakobos von Kokki-
nobaphos. Codex Va.tica.nus Graecus 1162. Einfuhrungsband zur Faksimileausgabe (= Codices
e Yaticanis selecti 79), Stuttgart 1991.

34 Taką zasadę kontynuacji obrazów w cyklach narracyjnych wyróżnił F. Deuchler, Le sens de
la lecture. A propos du boustrophedon, w: Etudes d art medieval offert a Louis Gródecki, Paris
1981, s. 251-258, określając ją greckim terminem zapożyczonym z teorii literatury. Grecki termin
(3ouętpo(pr|5óv oznacza dosłownie zawracanie z jednej bruzdy na drugą w trakcie orki z wołem.
Deuchler podaje liczne przykłady z dziedziny średniowiecznego malarstwa monumentalnego
i witrażowego, nie poruszając w ogóle problemu, czy system ten działał w sztuce bizantyń-
skiej. Niewątpliwie tak, aczkolwiek dotąd nie został rozpoznany merytorycznie w literaturze
przedmiotu.
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Wyodrębnione rysy ikonograficzne i zaledwie wstępnie - stylistyczne
wskazują wprost na powiązania fresków w Sandomierzu ze sztuką Serbii
i Macedonii, gdzie około połowy wieku XIV, po fazie pełnopaleologowskiej
0 formach płynnych, owalnych i kolistych, doszło do pewnego ich usztywnienia
1 wertykalizacji przy jednoczesnym uwydatnieniu wartości graficznych. Proces
ten, zaznaczony już we freskach kościoła Św. Dymitra w Peci (po 1324 r.),
przez Deczany (ok. 1340) i Curtea de Arges (poł. XIV w.), mocniej narastał
do końca wieku33. Znamienne podobieństwa ukazują freski w Nowej Pawlicy
(lata 1381-1383), wówczas już archaizujące wobec stylu szkoły morawskiej
pierwszej ćwierci wieku XV36. Nie sposób teraz choćby zaznaczyć - zanim
to osobno wykażę w wymienionej książce (przyp. 6) - istotnych wyróżników
sandomierskich, przywodzących na myśl wyrafinowany i zarazem dekoracyjny
dworski styl tejże końcowej fazy na Bałkanach, np. w Kaleniciu.

Poszlaki źródłowe o obecności serbskich malarzy na Rusi, w tym zachodniej,
szukających tam pracy w okresie okupacji tureckiej pozwalają dopuścić37, że
i tą drogą mogli oni dotrzeć do Sandomierza. Nie ulega wątpliwości, że owe
sandomierskie „serbizmy" nie mają żadnych powiązań z pozostałymi freska-
mi Jagiełły w Polsce o zdecydowanie innym ruskim pochodzeniu: w Wiślicy
- miejscowym, halicko-wołyńskim, zaś w Lublinie w przypadku maniery An-
drieja, kierownika artelu, pewne serbskie naleciałości uległy „przefiltrowaniu"
na mocy lokalnej ekspresji artystycznej38.

W kierunku południowo-zachodnioruskiej proweniencji twórców fresków
w Sandomierzu szła A. Marsówna, jakkolwiek nie poświadczonej konkretnymi
przykładami na tym terenie, gdzie się nie zachowały, lecz pośrednimi (Curtea
de Arge§). Jej zdaniem mogły one powstać pod koniec XIV wieku, w okresie
ożywienia stosunków Polski z Wołoszczyzną. Nie jest też udowodnione wysu-
wane w literaturze przedmiotu autorstwo ruskiego duchownego Haila, znanego

35 Nie przeciążając tu obszerną literaturą przedmiotu o przemianach w bałkańskim malarstwie
XIV w., por. m.in. T. Velmans. La peinture murale byzantine d inspiration constantinopolitaine
du milieu du XIV siecle (1330—1370). Son roynnemant en Georgie, w: Dećani... (przyp. 11).
s. 75-94; Dufrenne (przyp. 12).

36 Zob. A. Juriszyć. Nowa Pawlica. Rezultaty Archeologoszki Radowa, Beograd 1991; cyt.
tu praca wymaga odpowiednich zestawień fragmentów fresków sandomierskich z pawlickimi.
gdyż te drugie nie są równorodne. O szkole morawskiej zob. L 'ecole de la Morara et son temps.
Symposium de Resava 1968, red. V. Djurić, Beograd 1972.

37 Wzmiankuje ten problem L. Milaieva, The Ukrainian leons. X1-XVII Centuries from
Byzantine Sources to the Baroąue. St. Petersburg-Bournemount 1996. s. 27.

38 Por. A. Różycka Bryzek, Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zanika lubelskiego.
Warszawa 1983. s. 146, z literaturą przedmiotu.

48



z przywileju Jagiełły z 1426 roku39. Podobnie Michał Walicki wypowiada
się sceptycznie o jego roli w wykonaniu omawianych fresków, jakkolwiek
datuje je na trzecie dziesięciolecie XV wieku40. Mimo to nadal funkcjonująca
w literaturze hipoteza, jakoby tenże pop, bat'ko, wynagrodzony dochodami
z cerkwi Bożego Narodzenia w Przemyślu, był malarzem - o ile nie głównym!
- kolegiaty sandomierskiej41, straciła rację bym wobec krytycznego rozbioru
dokumentu przeprowadzonego przez Bożenę Wyrozumską: nie tylko koryguje
ona błędy w odczytaniu tekstu łacińskiego, ale przede wszystkim prawidłowo
określa wartość owej darowizny Jagiełły, na którą złożył się, obok dochodów
z cerkwi w Przemyślu, „niecały łan pola, ogród i łąki koło cerkwi oraz nadzie-
ja na ewentualne dochody z nowo lokowanych wsi", a więc nader skromną
i nieadekwatną w odniesieniu do licznych prac w czterech aż kościołach na
ziemiach Królestwa, w Małopolsce i w Wielkopolsce, bez wymienienia kon-
kretnych miejscowości, także w przypadku kolegiaty sandomierskiej42. Skoro
więc mowa o jakże znacznej ilości malowideł przypisywanych Hailowi, czy
nie przyjąć większej jego rangi jako zaufanego doradcy króla i zarazem pośred-
nika w pozyskiwaniu arteli albo też łączenia różnych twórców w jeden zespół
dla realizowania doraźnych zleceń dworu. Określenie pictor noster użyte we
wspomnianym dokumencie oddaje właściwy respekt wobec funkcji malarza
królewskiego, zapewne wielce przydatnego Jagielle w zakresie wiedzy o sztuce
prawosławnej, obeznanego z aktualną działalnością artystyczną na ziemiach
ruskich, a może i na bałkańskich, zważywszy zwykłe „szkoleniowe" podróże

39 A. Marsówna, Freski ruskie w katedrze w Sandomierzu, „Sprawozdania z Czynności
i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności" 36, 1931, s. 7-10; tejże, Die Kunst des christli-
chen Ostens in der polnischen wissenschaftlichen Literatur, „Byzantinische Zeitschrift" 22,
1931, s. 336-345.

40 M. Walicki, Sztuka polska za Piastów i Jagiellonów, w: M. Walicki, J. Starzyński, Dzieje
sztuki polskiej, Warszawa 1936, s. 93.

41 Dokument ten, przejęty z akt grodzkich w Przemyślu do archiwum we Lwowie,
opublikował w niepełnym wydaniu J. Szaraniewicz, Rzut oka na beneficja kościoła ruskiego za
czasów Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów 1875, s. 12, często był przytaczany, ostatnio ponownie
w kontekście fresków sandomierskich, por. W. Aleksandrowycz, Ukrainske maljarstwo XIII-XV
st., Lwiw 1995, m.in. s. 15 ln. W kwestii brzmienia imienia Hail por. wszechstronne rozważania
onomastyczne, etymologiczne i filologiczne M. Salamon, Hail czy Hal malarz i duchowny
prawosławny?', w: Ars graeca - Ars latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Biyzek,
Kraków 2001, s. 115-119.

42 Por. B. Wyrozumską, Dokument Władysława Jagiełły z 1426 r. dla popa Haila, „Prace
Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU" 4, 1997, s. 19-23. Krytyczne to wydanie wyjaśnia rozbież-
ność między actum i datum wystawienia dokumentu a itinerarium króla, tego dnia nieobecnego
w Gródku; tamże, s. 22-23.
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do szczególnie uznanych ośrodków, w tym czasie głównie klasztornych na
Athosie43.

Nieodparte dowody historyczne w kwestii datowania fresków sandomier-
skich, zbieżne ze stylistycznymi, doszły ze strony nieocenionej publikacji
Andrzeja Gąsiorowskiego, rozliczającego dzień po dniu coroczne objazdy
Władysława Jagiełły ziem Korony i Litwy wraz z Rusią dla sprawnego ad-
ministrowania, a także w celach rekreacyjnych44. Wprawdzie pojawiały się
wypowiedzi, iż monarcha ten uczestniczył w uroczystej liturgii odprawianej
w kolegiacie sandomierskiej w dniu święta Narodzin Marii 8 września oraz
Jej Zaśnięcia 15 sierpnia, dopiero jednak ścisły wgląd w ińnerarium pozwala
na wysunięcie tezy, że zamysł malowania „na sposób grecki" w tym kościele
z wyjątkowym cyklem dzieciństwa Marii mógł przypaść na 30. lata XV wieku.
Wcześniej król w Sandomierzu ani razu nie był w dniu święta Zaśnięcia Marii,
a jedynie sporadycznie - w święto Narodzin Matki Boskiej, to jest w latach
1412, 1415, 1418 i 1421. Później natomiast był tu tego dnia niemal co roku:
1424, 1426, 1427, 1429, 1430 i 14 3 2 45. Zbieżność tych dat z urodzinami
trzech królewskich synów, zapewniających sukcesję rodu, Władysława - 31
października 1424, Kazimierza - 1426 (wkrótce zmarłego 2 marca 1427) oraz
Kazimierza, przyszłego króla - 29 lub 30 listopada 1427, ma swoje wymierne
historyczne uzasadnienie. Oto już ponad 70-letni król poślubił 7 lutego 1422
roku w Nowogródku 17-letniąZofię (Sonkę), córkę litewskich prawosławnych
książąt - Andrzeja Holszańskiego i Aleksandry Druckiej, wnuczki przyrod-
niego brata Jagiełły. W przededniu ślubu Zofia została powtórnie ochrzczona
w obrządku rzymskim46. Można więc sądzić, iż król liczył na potomka z łona
młodej matki, a z chwilą narodzin następcy rozpoczął usilne zabiegi, tak na
niwie polsko-rusko-litewskiej, jak też europejskiej, o uznanie dziedzicznego
prawa dynastycznego i tym samym o przyszły ustrój państwa; temu właśnie
podporządkował ostatnie dziesięciolecie swego panowania47. Wszechstronne

43 Por. bułgarskie domniemania o Hailu: A.S. Fenczak, Sytuacja wyznaniowa w Przemyślu
za Władysława Jagiełły. Wybrane problemy, w: Polska-Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, t. 1, Prze-
myśl 1990, s. 121-126. Krytycznie omawia zawarte tam hipotezy M. Salamon; zob. Salamon
(przyp. 41), s. 116n.

44 Gąsiorowski (przyp. 4). Autor we wstępie zaznacza (s. 16), że ta forma zarządzania
państwem była „w krajach centralnej Europy tego czasu zjawiskiem, jak się wydaje, bez pre-
cedensu".

45 Tamże, odpowiednio s. 31, 33, 59, 64, 67, 74, 78, 80, 84, 87.
46 Por. m.in. Z. Wdowiszewski, Genealogia Jagiellonów, Warszawa 1968, s. 44-47; S.M.

Kuczyński, Król Jagiełło, Warszawa 1985; A. Klubówna, Cztery królowe Jagielłowe, Olsztyn
1983, s. 203n.; ostatnio M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996,
s. 421-431.

47 Por. m.in. J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, Władysław II Jagiełło, Wrocław 1990, zwł.
s. 270n.
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działania dyplomatyczne znalazły widomy i jakże spektakularny znak na
zjeździe królów w Krakowie 5 marca 1424, uświetniającym koronację Zofii.
Nastąpiły kolejne akty prawne potwierdzające dynastyczną sukcesję Jagiello-
nów na tronie polskim i wielkoksiążęcym Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Sukcesem też zakończyła się sprawa domniemanego wiarołomstwa królowej
oczyszczonej przysięgą złożoną przed kardynałem Oleśnickim i najwyższymi
dostojnikami Królestwa w Horodle w końcu września 1427 roku. Wreszcie
szerokie uprawnienia monarsze Polski przypieczętowała bulla papieska z 1428
roku48.

Wobec tylu łask miał Jagiełło za co dziękować! Czy nie wydaje się oczywiste,
że swoje myśli mógł kierować do miejsca pozostającego pod szczególną opieką
Matki Boskiej - do Sandomierza, gdzie się zatrzymał w drodze na koronację
w stolicy i gdzie był powitany przez osobistego posła {miles aulae) Jadwigi49.
W ten sposób niejako urealniła się obecność przyszłej jego małżonki i sama
praprzyczyna układu w Krewię z rachubą na niezawodną i rychłą realizację
planów dynastycznych dwu panujących rodów, andegaweńsko-piastowskiego
i Giedyminowiczów50. Rękojmią, że tak się stanie, była młodość Jadwigi
i pełnia sił, jaką cieszył się wtedy niespełna 40-letni Jagiełło. Narodziny po
kilku dziesiątkach lat wyczekiwanych następców musiały mu się kojarzyć ze
spotkaniem z królewską narzeczoną w Sandomierzu, utrwalonym w legendzie
0 „wąwozie Jadwigi", i nade wszystko ze wspaniałością kolegiaty, którą wtedy
mógł zapragnąć ozdobić malowidłami ku czci Marii ze względu na prastarą
dedykację, ale i, być może, z powodu nasuwającego się skojarzenia o naro-
dzinach potomka z ojca w podeszłym wieku. I tak, długo bezdzietny Joachim
już jako starzec doczekał się za sprawą nadprzyrodzonej mocy narodzin córki,
przyszłej Matki Boga. Także Józef, oficjalnie mąż Marii, był już wiekowy
w chwili narodzin Syna Bożego, choć w tym przypadku dogmat Inkarnacji
pozwala na formalne tylko porównanie.

W przywiedzionych wyżej okolicznościach wydaje się więcej niż prawdo-
podobne, że to sam zleceniodawca malowideł, Jagiełło, doradzał wykonawcom
1 miejscowym duchownym program ikonograficzny51, włączając cykl Dzie-

8 Tamże.
49 Był nim Zawisza Czarny z Oleśnicy, por. ostatnio B. Przybyszewski, Błogosławiona Ja-

dwiga łcrólowa zdobna w cnoty, Kraków 1996, s. 43. tu cytat z Kroniki Długosza oraz komentarz
do złośliwej plotki o celu tego posłowania.

50 Por. m.in. J. Bardach, Krewo i Lublin, w: O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988.
31 Tak jak w przypadku fresków w kaplicy zamkowej w Lublinie, por. Różycka Bryzek

(przyp. 38), zwłaszcza gdzie mowa o postaciach świętych anargyrów namalowanych naprzeciw
wizerunku Jagiełły w scenie fundacyjnej czy o znaczeniu Eucharystii na przykładzie Komunii
i pogrzebu św. Marii Egipcjanki, s. 109 n., 106, 124.
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ciństwa Marii oraz usytuowanie sceny Jej Narodzin tuż poniżej Bożego Naro-
dzenia, na miejscu poczesnym obok ołtarza, obu wywyższonych i wszystkim
widocznych nawet z nawy52. Tę fundację króla poczytać trzeba za malarskie
dziękczynienie za wyjednaną u Boga za pośrednictwem Jego Matki łaskę
utrzymania dynastycznej ciągłości rodu Jagiellonów.

32 Por. T. Wojciechowski, Kościół katedralny w Krakowie, Kraków 1900, s. 30; Różycka
Bryzek (przyp. 3), s. 303-304 z przytoczonymi cytatami źródłowymi. Czy nie można by w tym
miejscu zapytać o udział królowej Zofii w tym zbożnym dziele Jagiełły mając na uwadze przy-
kład poświadczonego źródłowo ufundowania kaplicy Św. Trójcy przy katedrze krakowskiej,
przeznaczonej na miejsce grobowe i uświetnionej malowidłami z postaciami według „rytu
greckiego". Również wychowana na Litwie i jako prawosławna, obracała się pośród ikon i fre-
sków cerkiewnych, a w Krakowie wniosła w obręb Wawelu nowy wschodni zwyczaj grzebania
dostojników przy zachodnim murze świątyni lub w narteksie - zamiast, jak dotąd, w nawie
i bliżej ołtarza. Natomiast poszła za upodobaniami swego małżonka, zlecając malowidła twórcom
prawosławnym; por. Różycka Bryzek, tamże.
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