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 Na tropach historii

Niebieska lampa ojca jezuity
Pierwsze nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w Pol‑
sce w połowie XIX wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu
i Krakowie, a od 1852 r. uroczyście w kościele Świętego Krzy‑
ża w Warszawie. Po 30 latach stało się ono
znane na ziemiach polskich pod trzema
zaborami.
Centralną częścią nabożeństwa ma‑
jowego jest, powstała w XII wieku praw‑
dopodobnie we Francji, a zatwierdzona
oficjalnie przez papieża Sykstusa V, Lita‑
nia Loretańska, jeden z hymnów na cześć
Maryi. Nazwę „loretańska” otrzymała od
miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie
była szczególnie propagowana i odmawia‑
na. W litanii wymieniane są kolejne tytuły
Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50.
W październiku 1923 r. dołączono wezwa‑
nie „Królowo Polskiej Korony”, przekształ‑
cone po II wojnie światowej na „Królowo
Polski”.

tekst i fot. Dorota Zańko
Trudno sobie wyobrazić nabożeństwo majowe bez pieśni
maryjnych. Ta najpopularniejsza, najczęściej śpiewana i chy‑
ba najbardziej kojarzącą się właśnie z miesiącem maryjnym to
Chwalcie łąki umajone. Niewiele osób wie,
że została ona napisana na Podkarpaciu,
w klasztorze w Starej Wsi koło Brzozowa. Jej
autorem jest ojciec Karol Antoniewicz Ser‑
ca Jezusowego – jezuita, poeta, twórca naj‑
piękniejszych polskich pieśni maryjnych.
– Chwalcie łąki umajone powstały w okre‑
sie, kiedy ojciec Antoniewicz przebywał
w tutejszym Kolegium Jezuitów, czyli w la‑
tach 1839–1842 – mówi Adrian Helik, bi‑
bliotekarz i kustosz muzeum.
Pamiątką pobytu ojca Antoniewicza w klasztorze jest niebieska lampka oliwna, przy
której czytał i pisał, przechowywana obec‑
nie w jednej z gablot Muzeum Towarzystwa
Jezusowego Prowincji Polski Południowej
w Starej Wsi koło Brzozowa.

Największe wesele I-szej Rzeczypospolitej
Roku Pańskiego 1681 odbyło się w Łańcucie jedno
z najwspanialszych i największych przyjęć wesel‑
nych dawnej Polski. Na ślub
i wesele Krystyny Lubo‑
mirskiej ze Szczęsnym Ka‑
zimierzem Potockim, który połączył dwie wielkie
fortuny ówczesnej Polski,
przybyło z całego kraju,
a także z zagranicy 1500
osób. Wśród gości stawili
się w komplecie przedsta‑

Winnice Baligrodu
Dzisiejszy Baligród, mimo że to wiek już XXI, nijak się ma
do czasów swej świetności, które przypadły na stulecia XVI
i XVII. Baligród pierwotnie nazywany był Balówgrodem, jako
że był on we władaniu rodu Balów herbu Gozdawa. Mikołaj
Bal wzniósł tam na początku XVI wieku drewniany zamek,
a gdy w Hoczwi unicestwiona została przez pożar ich rodo‑
wa siedziba, Piotr Bal wybudował już w Baligrodzie niewiel‑
ki, acz mocno obronny murowany zamek, którego właściciel
i podlegli mu zbrojni, mieli powstrzymywać bandy łupieżców
z Węgier. Od momentu, gdy Baligród stał się rodową siedzibą
Balów, nastąpił jego błyskawiczny rozwój, a miasteczko zaczę‑
ło słynąć z hucznych zjazdów szlachty na zamku i z... winnic.
Wielce obiecujący rozwój miasteczka został przerwany
w 1704 roku najazdem szwedzkim. Swoim zwyczajem zim‑

tekst Jacek Stachiewicz
wiciele wszystkich najza‑
możniejszych polskich ro‑
dów. Dla ich ugoszczenia
ubito 60 wołów, 300 cieląt,
500 baranów i jagniąt, 150
wieprzy, 3000 kapłonów
(wykastrowane i specjalnie
utuczone młode koguty),
11 tysięcy kurcząt, 500 gę‑
si i 500 kaczek, 10 korców
raków, mnóstwo ryb i 270
beczek węgierskiego wina.
Kronikarze nie zapisali, ile
wypito piwa i gorzałki.

tekst Jacek Stachiewicz
nokrwiści najeźdźcy z Północy najpierw splądrowali Bali‑
gród, a potem spalili. Miasteczko już nigdy nie podniosło się
z tych zniszczeń.
Kolejny to dowód na to, że upadek Rzeczypospolitej za‑
czął się od zrujnowania i zniszczenia kraju, nade wszystko
jego gospodarki, przez Szwedów. Splądrowany, zniszczony
i podpalony został oczywiście także baligrodzki zamek, któ‑
rego właściciele przezornie uciekli na Węgry. Gdy wrócili
i ocenili skalę zniszczeń, doszli do wniosku, że nie ma cze‑
go odbudowywać. Po latach w miejscu zamku postawiono
dwór, doszczętnie zniszczony podczas II wojny światowej.
Czy któryś ze współczesnych mieszkańców Baligrodu
powróci do tradycji sprzed czterech wieków i zacznie tam
uprawiać winorośl? Skoro przodkowie z tego słynęli...
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Zabytek w krajobrazie

Modrzewiowa świątynia

To kolejne „Skarby” powstałe dzięki dotacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do projektu „Śladami Sacrum na
Podkarpaciu”. Zgodnie więc z tematem zapraszamy, tak jak w poprzednim numerze, na spacer
po unikalnych cerkwiach, kościołach, dawnych
klasztorach i na muzealne ekspozycje prezentujące sakralne zabytki.
Zaczynamy od tekstu Jacka Stachiewicza, który jest jego osobistą impresją o odbiorze sztuki cerkiewnej i jej relacji ze światem zewnętrznym. Niepostrzeżenie materiał ten staje się początkiem dyskusji na temat istnienia lub
nie ikon… ukraińskich. Autor wyraża wątpliwości, czy terminem tym można określać obiekty powstałe w rejonie Karpat w czasach średniowiecza czy
w okresie nowożytnym, skoro o ukraińskiej świadomości narodowej można
mówić dopiero od II połowy XIX wieku. Odpowiada mu wywołany Jarosław Giemza, znany specjalista od sztuki cerkiewnej. Ten dwugłos: amatora i historyka sztuki nie znajduje satysfakcjonującej dla obydwu stron definicji, ale czytelnika wprowadza w ciekawy i trudny temat genezy sztuki,
a szczególnie pisania ikon na obszarze Karpat.
Kolejny etap wędrówki, to opowieść o jednym z najcenniejszych zabytków regionu – cerkwi na górze Dębnik koło Ulucza. Wznosząca się tam
świątynia jest jedynym, zachowanym do dzisiaj, elementem dawnego
obronnego założenia klasztornego Bazylianów. Stąd już niedaleko do Przemyśla, a w nim niecodzienne odkrycie w gmachu Starostwa Powiatowego,
który zajmuje budynek dawnego klasztoru Dominikanów. Praktycznie co
kilka lat odsłaniane są tam unikatowe, barokowe polichromie. W tekście
Zdzisława Szeligi, zilustrowanym przez zdjęcia Waldemara Sosnowskiego, pokazujemy stare i nowe odkrycia konserwatorskie.
Kontynuujemy „Fotowyprawy” Jerzego Wygody po podkarpackich kirkutach. Zdjęcia oddają ich tragiczny stan zachowania, który nie zawsze
można tłumaczyć religijnymi nakazami judaizmu. A na koniec opowieść
Izabeli Fac o drewnianym kościele w Osieku Jasielskim, który – jak mało
kto wie – należy do najstarszych gotyckich świątyń w Polsce.
Krzysztof Zieliński

Izabela Fac

24

dwumiesięcznik bezpłatny
nr 3(16) (05–06 2009, Rzeszów)
ISSN 1898-6579

Polecane lektury

Ikony i cerkwie. Tajemnice
łemkowskich świątyń
Tołhaje czyli zbóje w Bieszczadach
Dzikie Bieszczady. Przewodnik
Lubla. Informator
historyczno-turystyczny

Projekt „Śladami Sacrum na Podkarpaciu”
dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego

Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
Redakcja: 35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6/319
tel./fax: 017 852 85 26
e-mail: krzysiek@procarpathia.pl
www.skarbypodkarpackie.pl; www.procarpathia.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Zieliński
Współpracują: I. Fac, J. Stachiewicz, W. Sosnowski,
Z. Szeliga, J. Wygoda, D. Zańko
Opracowanie graficzne, łamanie:
KORAW Dorota Kocząb
Druk: RESPRINT Rzeszów, 21.09.2009
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych
i zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych
tekstów. Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych
materiałów wymaga zgody Wydawcy.
Wszelkie prawa zastrzeżone
© Copyright by Stowarzyszenie „Pro Carpathia”

Na okładce: figura św. Jana Nepomucena
z kapliczki w MBL w Sanoku
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Mandylion
Ociągałem się z tym
wyjazdem leniwie, bo
choć trasa jego niedługa,
to jednak była to dla
mnie podróż w czasie.
A do takiej trzeba się
przygotować, nade
wszystko mentalnie.
Wziąłem ze sobą
wszystkie te lektury
obowiązkowe, w które
mnie zapobiegliwie
wyposażyłeś, a które
wcześniej oczywiście
przestudiowałem,
także lektury
nadobowiązkowe,
jakimi zazwyczaj
się przy takich
okazjach obciążam.

tekst Jacek Stachiewicz

P

rzyznam szczerze, że nie przypusz‑
czałem, iż tak ogromne skarby są
tuż obok nas. Mamy je pod bokiem,
na wyciągnięcie ręki. Skarby, których nie
ma nikt inny na świecie i mieć nie będzie.
Są monotematyczne, bo tyczą relacji mię‑
dzy Bogiem a człowiekiem, tej odwiecznej
tęsknoty i wiary istoty ludzkiej, że nie jest
w swym ziemskim losie osamotniona, że za‑
wsze i wszędzie jest Ktoś, kto słucha próśb,
spełnia je, opiekuje się, pociesza, napełnia
człowieka poczuciem bezpieczeństwa, na‑
daje sens codziennej krzątaninie, mimo, że
życie musi się kiedyś skończyć. Ikony są wy‑
obrażonym przez człowieka wizerunkiem
Boga, zebrane w ikonostasie są opowieścią
o wierze, o religii, o świętych, także o tych,
których poddawano niewyobrażalnym mękom, by zaprzeczyli swej wierze, a oni
w niej trwali.
To, że mamy dziś na Podkarpaciu jedyne
w swoim rodzaju skarby w postaci ogrom‑
nych zbiorów ikony karpackiej, zawdzię‑
czać możemy mądrości króla Kazimierza
Wielkiego, którego mistrz Paweł Jasienica
uznał na największego i najmądrzejszego
władcę, jakiego miała Polska. Gdy bowiem
król Kazimierz przyłączył do Korony w roku
1340 Ruś Czerwoną (panoszyli się wówczas
na niej Litwini, a ruscy bojarzy spiskowali
w aliansie z Tatarami), która obejmowa‑
ła ziemie: lwowską, przemyską, sanocką
i halicką, nie posłużył się ni ogniem, ni mie‑
czem, by zamieszkujących je wyznawców
prawosławia nawracać na rzymski katoli‑
cyzm, a wręcz przeciwnie.
Na dużych swych obszarach górskie te‑
reny Rusi Czerwonej były ziemiami bezlud‑
nymi, a mądry król wiedział, że aby państwo
jego bezpieczne było od strony wschodniej
i południowo-wschodniej, musi być za‑
mieszkane przez ludność mu przychylną.
Zaczął więc te puste obszary górskie zasie‑
dlać ludnością wyznania prawosławnego,
wywodzącą się z terenów obecnej Rumu‑
nii, Wołoszczyzny oraz Mołdawii. I aby tę
ludność sobie zjednać, ustanowił przywilej
lokacyjny na prawie wołoskim, który gwa‑
rantował osadnikom pozostawanie w do‑
tychczasowej wierze, poprzez sprawowanie
obrządków religijnych w cerkwi. A Bogiem

w cerkwi była i jest ikona. Ona Go przedstawia, za jej pośrednictwem nawiązuje się
kontakt z Bogiem i rozmawia z nim.
Tych ostatnich kilka zdań zapożyczyłem
od mistrza Jasienicy, który w Polsce Piastów
pisze z zachwytem (i słusznie) o mądrości
Kazimierza Wielkiego i przezorności także,
wszak gdyby władca postawił na siłowe wy‑
plenianie prawosławia na rzecz rzymskiego
katolicyzmu, zapewne stanęłaby w ogniu
cała Ruś Czerwona, której zachodnia grani‑
ca była oddalona od stołecznego Krakowa
ledwie o jakieś 130 kilometrów. W akapi‑
cie powyższym ściągnąłem też kilka myśli
(a i zdań również) od pana Andrzeja Szczep‑
kowskiego, autora znakomitego informa‑
cyjnie tekstu o ikonie karpackiej, zawartego
lat temu pięć w przewodniku po wystawie
tychże w sanockim skansenie. Wypada więc
jego myśl rozwinąć, a pisze on tak: Pojawienie się ikon na terenie Karpat można (...) wiązać z osadnictwem wołoskim. Argumentem
przemawiającym za takim spojrzeniem na
pochodzenie ikon w Polsce jest fakt, że tereny
skolonizowane przez Wołochów pokrywają
się ściśle z zasięgiem występowania ikon,
które po północnej stronie Karpat pojawiają
się dopiero w I połowie XV wieku, w okresie
szczególnego nasilenia ruchu osiedleńczego.
Należy pamiętać, że Wołoszczyzna i Mołdawia były głównymi spadkobiercami sztuki
bizantyjskiej po upadku Konstantynopola
w 1453 roku, a teren Rumunii jedynym, na
którym mogła się swobodnie rozwijać. Tu
bowiem uchodzący z krajów zajętych przez
Turków artyści greccy, bułgarscy, serbscy
znajdowali schronienie i zatrudnienie.
Po przeczytaniu tych kilku zdań autorstwa pana Szczepkowskiego, możemy spe‑
kulować, że być może wraz z Wołocha‑
mi wybrali się na emigrację do zimnego
kraju północnej strony Karpat jacyś biegli
w sztuce pisania ikon Grecy, Bułgarzy, a może
i Serbowie nawet, i że któraś z zachowanych
u nas karpackich ikon z XV wieku, a i póź‑
niejsza, może być autorstwa któregoś z nich.
Ale tego nie dowiemy się nigdy, bo dzieł
swoich nie sygnowali. Wołosi więc przy‑
nieśli ze sobą na teren dzisiejszego Podkar‑
pacia atrybuty swej wiary i zapewne także
artystów biegłych w sztuce, zanim owi arty‑

Krzysztof Zieliński
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Specjalnie wybrałem dni słotne i zimne,
szare, takie, które wtrącają człowieka w stan
beznadziei i trwogi, którą ta beznadzieja
wywołuje. Trwałem tam kilka dni i potem
znajomy szybko przewiózł mnie do Sanoka
przed zrekonstruowany, niestety, nie w ca‑
łości, pochodzący z XV wieku ikonostas.
Świat szary przestał istnieć. Złoto i czerwień oślepiły wypełnione wcześniej szaro‑
ścią oczy. Dominowały, przysłaniały sto‑
nowaną feerię barw innych. Ten pasterz
z gór, który szedł do cerkwi w swej szarej
baranicy, ześlizgiwał po zlanych deszczem,
rozmiękłych zboczach, strumienie i rzecz‑
ki pokonywał w najpłytszych, dobrze sobie
znanych miejscach, musiał znać kod iko‑
nowych kolorów. Zapewne przekazywali
go sobie nabożnie z ojca na syna, z matki
na córkę. Gdy w tego pasterza z chłosta‑
nych wiatrem i deszczem gór uderzały złoto
i czerwień, że aż musiał mrużyć oczy, on
wiedział, że złoto jest kolorem światło‑
ści Bożej chwały, że symbolizuje świętość.
Więc zapewne klękał w pokorze wobec na‑
wały tego złota – świętości. I to złoto na‑
pierało nań z każdej ikony. Kolor czerwony,
który tylko nieco mniejszą ilością niż złoty
malował się przed jego oczami, to symbol
ludzkiej natury, krwi, życia, ale także kró‑
lewskości. Powinien, ale nie zawsze tak jest,
występować z kolorem błękitnym – kolo‑
rem nieba, a niebo, to przecież objawienie.

Zrekonstruowana przegroda
ikonostasowa, fragment
ekspozycji Muzeum
Budownictwa Ludowego
w Sanoku
Mirosław Drozd (Wikipedia)

ści zaczęli się rodzić już na nowym miejscu.
A artyści, którzy przybyli, pisali ikony we‑
dle ściśle określonych kanonów obowią‑
zujących w Kościele wschodnim. Stąd wi‑
zerunek Chrystusa jest w nich inny niż na
obrazach z kościołów rzymsko-katolickich.
Z czasem jednak pisarze ikon zaczęli ulegać
wpływom sztuki i manierom miejsca poby‑
tu i z upływem czasu ikony traciły, aż zatra‑
ciły wschodni stygmat swego pochodzenia.
Andrzej Szczepkowski pisze: ...ikona (...)
obok wartości artystycznych posiada głębokie
wartości duchowe. W przeszłości była przedmiotem kultu przeznaczonym do kontemplacji religijnej, stanowiła element liturgii
Kościoła wschodniego i, zgodnie z jego nauką,
pośredniczyła między Bogiem a ludźmi.
Spróbowałem sobie to pośrednictwo
wyobrazić, jak ono wyglądało i czym było
dla człowieka z gór, z tych naszych północ‑
nych Karpat. Czy ten Bóg zapisany w iko‑
nie był dla pasterza ze skąpanych w deszczu
i spowitych chmurami gór groźnym Jahwe,
trwożył, czy dawał oddech? Zaszczepiał
optymizm, odbudowywał wiarę i uzbrajał
w moc zmagania się z jesienną szarugą, sku‑
wającym wszystko na kość mrozem i letnim
skwarem bliższego niż na nizinach słońca?
Aby to pojąć trzeba było pójść w te góry, być
w nich chwilę w oderwaniu od naszej ha‑
łaśliwej cywilizacji, zapomnieć o niej. Więc
poszedłem.

Łańcut
RZESZÓW
Sanok

Krzysztof Zieliński
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Biel symbolizuje czystość i nieskalaność, ale
dziwnie jej mało w ikonach tych starych,
z wieków XV i XVI.
Wszystkie te kolory są zdecydowane, na‑
sycone. Nie pamiętam już, zapisałem, ale nie
wiem czyje pióro skreśliło te słowa, że ikona
nie ma światłocieni, ponieważ przedstawia
świat absolutnej światłości. Żadnych zatem
wątpliwości, najmniejszych nawet. Więc
nasz pasterz nie miał wątpliwości. Miał
przed sobą Boga, a Bóg wiedział wszystko.
Wiedział, jaki jest nasz pasterz, co zrobił
i co zrobi, co się z nim stanie. Znał jego los.
I pasterz wierzył bezgranicznie, że ten Bóg
kieruje jego losem.
Muszę Ci powiedzieć, że gdy patrzyłem
na ten złoto-czerwony ikonostas, począt‑
kowo z tchem mocno zapartym, znalazłem
się w bezczasie. Kwestia czasu po prostu
nie istniała. Nie był istotny, nie czułem jego
upływu. Dopiero gdy to sobie uświadomi‑
łem, zrozumiałem, że wracam do rzeczywi‑
stości z jakiejś sfery na poły tylko realnej. Ze
zdumieniem stwierdziłem, że to moje bycie
poza czasem trwało dobre półtorej godziny.
– Cóż – pomyślałem – Herbert pisał w jed‑
nym z listów, że przed obrazem Vermeera
siedział w Gemaeldegalerie w berlińskim
Staatliche Museen cztery godziny (albo
przed Kobietą w naszyjniku z pereł albo
przed Kielichem wina, bo innych tam nie
ma – sprawdziłem), to ja mogłem oderwać
się od rzeczywistości na półtora godziny
przed ikonami. Pomyślałem jednak, że czas
iść w ten współczesny – hałaśliwy, zgonio‑
ny, pędzący – świat, ale jak to zazwyczaj ro‑
bimy żegnając się z czymś niezwyczajnym,
co nas poruszyło wewnętrznie, odwróciłem
się spod drzwi, by ogarnąć wzrokiem jesz‑
cze raz ów ikonostas, którego nie udało się
zrekonstruować w całości i... cofnąłem się
od otwartych już drzwi. Moje spojrzenie
przykuł mandylion. Wcześniej oczywiście
patrzyłem nań, pamiętałem, że nawet kil‑
kakrotnie, ale nie zogniskował na sobie, jak
teraz, mojej uwagi.
Mandylion to, jak pisze Andrzej Szczep‑
kowski nie ręką ludzką uczyniony wizeru‑
nek twarzy Chrystusa odbity na chuście
przed jego udaniem się na śmierć krzyżo‑
wą. Pozostał na pamiątkę. Nasz pasterz
o tym wiedział, więc wierzył, tkwił w prze‑
konaniu, że ma przed sobą wizerunek swe‑
go Chrystusa takim, jaki on był tuż przed
śmiercią. Skoro mandylion przedstawiał
odbitą na chuście twarz Chrystusa, to taka
musiała być twarz Zbawiciela w rzeczywi‑
stości. Nasz pasterz nie dopuszczał nawet
myśli, że Chrystus mógł wyglądać inaczej,
że odbicie na chuście mogło zostać spro‑
fanowane poprawkami naniesionymi ręką

artysty, który wizerunek z chusty przenosił
na deskę ikony. Miał więc nasz pasterz z gór
zasnutych szarością, lub skutych mrozem,
czy też spalonych słońcem, bezpośredni, bo
niemal na wyciągnięcie ręki, kontakt z ob‑
liczem syna Bożego. Gdy nań patrzył, był
z nim sam na sam, mógł z nim rozmawiać,
powierzać mu swoje pragnienia, prośby
i marzenia. Oczekiwać zrozumienia i wytłu‑
maczenia dla swoich czynów. Bo tej twarzy
Chrystusa je powierzał.
Muszę Ci powiedzieć, że dla mnie ten
mandylion z XV-wiecznej cerkwi w Kremp‑
nej, a osadzony pośród innych z tego wie‑
ku ikon w zrekonstruowanym nie do końca
ikonostasie, to kwintesencja sakralnej sztuki
Bizancjum przeniesionej przez Wołochów
poprzez grzbiety gór na naszą, północną
stronę Karpat. Niemal identyczne (użycie
słowa „niemal” jest bardzo w tym przypad‑
ku stosowne) wizerunki Chrystusa odbite
na chuście oglądałem w cerkwiach Rumunii
i Bułgarii, potem w Grecji. Te migdałowe
w kształcie oczy, wyszczuplona, zwężająca
się ku dołowi twarz, lekko zaznaczony prostą
linią nos, ledwie widoczne nozdrza, ledwie
widoczne usta... Mandylion, to oczy Chry‑
stusa. Oczy dominują, są nieobecne, ale cię
widzą, znają twoje tajemnice, których ty nie
znasz, ale rozumieją, co mówisz, o co pro‑
sisz, wysłuchują z czego się zwierzasz. Nie
uszy słuchają, nie mózg rozumie, tylko oczy.
Bo, jak pisała Katarzyna Winnicka w tek‑
ście Ikona karpacka jako rekwizyt poetycki
w oparciu o poezje Jerzego Harasymowicza:
W procesie malowania ikony decydujące było oblicze. W obliczu zaś najważniejsze są
oczy. Powszechne powiedzenie, które narodziło się w systemie chrześcijańskiego świata
wartości głosi: Oczy są zwierciadłem duszy.
(...) Oczy najczęściej są duże, głębokie, pełne
wyrazu i miłosierdzia. (...) Tworzący ikonę
ikonograf malując dokładnie twarz metodą
wielowarstwowego nakładania farby, mniej
uwagi poświęcał malowaniu pozostałej części ciała. Powodowało to wrażenie bezcielesnego, pozbawionego wagi ciała, które „unosiło” się w przestrzeni. Postacie na ikonach
mają wydłużone proporcje, co dodatkowo
wyrażało uduchowienie człowieka.
Zapewne im dłużej nasz pasterz patrzył
na Chrystusa z mandylionu, a on na niego,
tym mocniej czuł człowiek łączącą ich więź,
nabierał siły i przekonania, że idąc z powro‑
tem w góry, w nawałnice, słotę, zamiecie
i skwar, do swego stadka, drewnianego sza‑
łasu, a czasem chaty, będzie w tej wędrów‑
ce i w tych górach nie sam. Będzie z kimś,
kto go wspiera. Tak myślę, pisząc ten list do
ciebie, że więź z ikoną, także z Chrystusem
z mandylionu, tych pierwszych osadników
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wołoskich po naszej, północnej stronie Kar‑
pat, była tym większa, w im bardziej eks‑
tremalnych warunkach przyszło im żyć. Bo
im większy trud życia naszego codzienne‑
go, tym częściej zaczynamy szukać pomocy
w sferze metafizycznej. Szukamy absolutu,
bo szukamy sensu życia i śmierci. Nawet
najwięksi materialiści prędzej czy później
klękają przed ołtarzem. Tak myślę, nie mu‑
sisz się z tymi moimi myślami zgadzać. Ja
też nie klękam. Pewnie – na razie.
W oczach Chrystusa z tego mandylionu,
niewidzących konkretu, ale znających ta‑
jemnice człowieczego bytu, boskiej wszech‑
wiedzy, mądrości i zrozumienia, znalazłem
sobie upodobanie. Ten wizerunek mnie
zachwyca.
Wziąłem przewodnik pana Szczepkow‑
skiego, w którym ten mandylion skopiowa‑
no na całą stronę. I pewnego dnia dostrzegł
go u mnie pewien malarz. Wpatrywał się
weń długo, aż zapytał: – Czy widzi pan, co
i ja, że wizerunek Chrystusa, poza symbo‑
licznie zaznaczoną linią nosa, tworzą tylko
linie koliste, półkoliste, ćwierćkoliste, okrę‑
gi, półokręgi, ćwierćokręgi? – No tak – od‑
powiedziałem – teraz to widzę, ale jakie to
ma znaczenie? – Takie – odpowiedział ma‑
larz – że postać jest, jakby to powiedzieć...
Jest miękka, a więc ciepła, a jak ciepła, to
życzliwa, wyrozumiała. Poza tym te oczy...
Nieruchome, wpatrzone w coś gdzieś da‑
leko poza nami, niewidzące, a widzące

wszystko. Oczy, które posiadły tajemni‑
cę bytu, ale też niebytu... Jak on to oddał?
– Kto? – zapytałem. – Ten, kto napisał tę
ikonę. Niesamowite...
Piękny jest też wizerunek Chrystusa na
mandylionie z cerkwi w Owczarach-Ry‑
chwałdzie, w zbiorach ikon zamku w Łań‑
cucie będącym. Jest z drugiej połowy XV
wieku. Oblicze Chrystusa bardziej smagłe
niż na mandylionie z Krempnej, bardziej
kształtem migdał przypominające, acz tło
zupełnie inne. Archaniołowie skryci są za
chustą, którą podtrzymują, a chusta nie zło‑
ta, lecz biała, z pasami w kolorze czarnym
i czerwonym.
Z kolei Chrystus na mandylionie (dru‑
ga połowa XVI w.) z cerkwi w Liskowatem
ma już bardziej ludzkie niż boskie oblicze.
Wizerunek Chrystusa z tego samego mniej
więcej wieku przedstawiony na mandylio‑
nie z cerkwi w Torkach nie ma już raczej nic
wspólnego z mistyką i aurą tajemniczości
mandylionu z Krempnej. Ze swojskością
tak. Czyżby więc chusta, na której Chrystus
uwiecznił swój wizerunek tuż przed kaźnią,
sporządzona została w różniących się od
siebie kopiach? Oczywiście, że nie. Zmie‑
niający się wizerunek Chrystusa na mandy‑
lionie, to konsekwencja odejścia od kanonu,
który początkowo obowiązywał twórców.
Im dalej od ortodoksji w przestrzeganiu
kanonu, tym bardziej wizerunek Chrystu‑
sa nabiera cech ludzkich, a zatraca boskie.

Mandylion z XV-wiecznej
cerkwi w Krempnej,
w zbiorach MBL w Sanoku
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Jego wizerunek na mandylionie z Kremp‑
nej – tak inny od wizerunku modlącego
się doń pasterza – zaczął, z czasem powoli,
ale jednak być bliższy wizerunkowi nasze‑
go pasterza, bo malarz czynił jego oblicze
mniej boskim, a bardziej podobnym do lu‑
dzi. I tak zapewne stało się z mandylionem
z cerkwi w Torkach, gdzie Chrystus już nie
ma cech boskich, a ludzkie jak najbardziej.
Być może w wizerunek Chrystusa wpisał

Chrystus Pantokrator
z Malawy, ikona w zbiorach
MBL w Sanoku

się jakiś sponsor artysty, miejscowy władca,
duchowny...
Mandyliony z cerkwi w OwczarachRychwałdzie i Torkach znalazłem w opra‑
cowaniu O sztuce sakralnej przemyskiej
eparchii, autorstwa Jarosława Giemzy.
W rozdziale pierwszym po wstępie autor
pisze o dziale sztuki cerkiewnej muzeum
i ochronie sakralnego dziedzictwa kulturo‑

wego na przestrzeni ostatniego półwiecza.
Opisuje jak to w 1960 roku powołano „do
życia” Wojewódzką Składnicę Zabytków
Ruchomych w Łańcucie, przekształconą
później w Dział Sztuki Cerkiewnej i że sys‑
tematycznie zwożono do niej wyposaże‑
nia wielu pozbawionych opieki cerkwi, że
wreszcie zgromadzono w specjalnie zaadaptowanym skrzydle budynku dawnych stajni
cugowych (...) ponad 1000 ikon (XV-XX w.),
rzemiosło artystyczne oraz liczący 300 woluminów zbiór starych druków cyrylickich.
I wreszcie, że Obecnie jest to największa kolekcja ukraińskiej (!!! – J.S.) sztuki sakralnej
w Polsce. Czytam i czytam i dochodzę do
wniosku, że to wszystko zrobiły krasnolud‑
ki albo zrobiło się samo. Wiem, że nie ma
klimatu politycznego ku temu, by pisać,
że za komuny ktoś zrobił coś pożyteczne‑
go, ale brak klimatu nie ma nic wspólnego
z prawdą i rzetelnością. To, że w Łańcucie
zaczęto gromadzić niszczejące, szabrowane
i przemycane na Zachód dzieła sztuki sa‑
kralnej, w tym także ikony, nie jest dziełem
istot w czapkach-niewidkach. To jest dzieło
konkretnych ludzi. Ci ludzie używali wielu
forteli, by wyprosić u władzy, która wiarę
i religię miała w poważaniu nijakim, by za‑
bytki sztuki cerkiewnej ratować od zagłady.
Ja tylko pamiętam, że w 1960 roku dyrekto‑
rem Muzeum Zamku w Łańcucie był Anto‑
ni Duda-Dziewierz, który uratował siedzibę
Potockich od unicestwienia i który wycho‑
dził u komunistycznej wtedy władzy zgodę
na ratowanie zabytków sztuki cerkiewnej
pod pretekstem utworzenia w łańcuckim
zamku Wojewódzkiej Składnicy Zabytków
Ruchomych. Wypadałoby więc wymienić
Antoniego Dudę-Dziewierza z imienia i nazwiska. Także co najmniej dwie panie: Jo‑
annę Szczękową i Barbarę Tondos, które
w owych czasach zima-lato na piechotę al‑
bo chłopskimi furmankami przemierzały
zapadłe wsie Bieszczadów i Beskidu Niskie‑
go zwożąc do łańcuckiego magazynu ikony
i inne zabytki sztuki cerkiewnej. To były ta‑
kie „siłaczki”, bez których dumna obecnie
składnica po prostu by nie istniała. Mam za‑
pisane opowieści pań Szczękowej i Tondos,
podobnie, jak dyrektora w latach 70. i 80.
Muzeum Historycznego w Sanoku, Edwar‑
da Zająca, który mi opowiadał i pokazywał
ikonę z XVI wieku, znalezioną w podsanoc‑
kiej wsi, gdzie zastępowała drzwiczki do
chlewika.
Burzę się bardzo, gdy czytam, jak współ‑
cześni znawcy i specjaliści celują w swa‑
wolnym traktowaniu historii Polski i Ukra‑
iny. Ikony od XV do XX wieku są dla pana
Giemzy ukraińską sztuką sakralną. Gdzie
indziej pisze, że córka Ruryka Rościsławi‑

Jarosław Giemza
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cza Anna znalazła schronienie w Trepczy
wraz z synami Wasylem i Danielem (póź‑
niejszym królem Rusi – Ukrainy). Z kolei
pisząc o ikonach z XVI i XVII wieków, kreśli
zdania: ...nurt w ukraińskim malarstwie sakralnym... i ...zaowocowały m.in. wykształceniem charakterystycznej formy ukraińskiego ikonostasu.
W czasach, kiedy Ty chodziłeś zapewne
jeszcze w krótkich spodenkach, wędrowali‑
śmy z nieżyjącym już Adamem Warzochą
po Bieszczadach i Beskidzie Niskim, tropiąc
przede wszystkim rodowitych mieszkańców
tych ziem, którym udało się uniknąć wywóz‑
ki w ramach etnicznej czystki, czyli „Akcji
Wisła”. Szanse na publikację tekstów o tym
traktujących były żadne, ale nam chodziło
o wiedzę, prawdę. Nie zapomnę, jak (a było
to chyba pod koniec lat 70.), rozmawialiśmy
z bardzo już starą kobietą, gdzieś na dalekich
peryferiach Komańczy. I ona powiedziała,
nie pamiętam już, w jakim kontekście: Je‑
stem Rusinką. Adam, dociekliwy nadzwy‑
czaj, stwierdził pytająco: – Czyli Ukrainką?
Reakcja stojącej już nad cmentarną skarpą
kobiety była nadzwyczaj żywa i stanowcza:
– Nie, nie jestem Ukrainką. Jestem Rusin‑
ką! Rusinką proszę pana. To zapamiętałem.
To jest subtelność, o której wielu twórców,
w tym pan Giemza, zapomina albo nie chce
wiedzieć, albo przemilcza. A przemilczając
fakty, fałszuje się historię.

Aby być jednak w porządku wobec
stwierdzeń pana Giemzy, sięgnąłem znów
po dzieło prawdziwego mistrza, Pawła Ja‑
sienicy. Szukałem u niego znaku równości
między Rusią Czerwoną i Ukrainą. Nie zna‑
lazłem. U pana Giemzy nie istniał też ter‑
min ikona karpacka. Ani raz nie pojawiła się
ta nazwa.
Zadzwoniłem więc do Hrehora, jak go
nazwałem. Nie opowiadałem Ci o nim, bo
nie było kiedy. No więc podczas któregoś
wypadu do Lwowa zagubiłem się. Stanąłem
nie wiedząc, w którą iść stronę. Podszedł
wtedy do mnie młody, znacznie młodszy
ode mnie mężczyzna i typowo lwowskim
bałakiem zapytał, czy aby na pewno wiem,
co się ze mną stało. Odpowiedziałem, że
właśnie nie wiem i zapytałem, ze względu
na jego bałak, czy jest Polakiem, przeko‑
nany, że jest to pytanie retoryczne. – Nie
– odpowiedział. – Jestem Ukraińcem. Bab‑
cia mamy była Polką, ale dziadek już Ukra‑
ińcem, a ze strony ojca i babcia, i dziadek
byli Ukraińcami. To znaczy, dziadek jeszcze
jest, żyje. Więc jestem Ukraińcem w trzech
czwartych i ogromnym patriotą i fanem
Ukrainy. Dokąd chcesz dojść? – zapytał. Po‑
dałem mu polską nazwę ulicy. Okazało się
że była ledwie przecznicę dalej. Powiedział,
że tam mieszka. Zaprosił mnie na to samo,
na co się zaprasza u nas – na kawę. Gdy
weszliśmy do jego mieszkania w bocznej

Mandylion z cerkwi
p.w. Pokrow Bogurodzicy
w Owczarach-Rychwałdzie
druga połowa XV w.,
Muzeum-Zamek w Łańcucie
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uliczce jednej z najładniejszych lwowskich
ulic, zacząłem się po tym mieszkaniu roz‑
glądać. Zauważył to i oczywiście zapytał,
bardzo zaciekawiony, dlaczego tak lustru‑
ję jego mieszkanie. – Bo ten dom budował
mój dziadek, wychowywała się w nim mo‑
ja mama – odpowiedziałem. Powiedział:
– Przepraszam..., a ja mu odpowiedziałem,
że przecież niczemu nie jest winien. Tak
zawarliśmy znajomość. Powiedział: – Je‑
stem Grzesiek. Odpowiedziałem mu swoim
imieniem i zapytałem, czy będę mógł do

Hodegetria z Żohatyna,
w zbiorach MBL w Sanoku

niego mówić Hrehor, wszak jest Ukraiń‑
cem, a mnie się taka transkrypcja jego imie‑
nia podoba. Przystał na to z uśmiechem.
Jest historykiem i historykiem sztuki. Zna
we Lwowie wszystkie zakamarki, zaułki,
wie gdzie, na murze jakiej kamienicy prze‑
bija jeszcze przez tynk polska nazwa ulicy,
gdzie są płyty kanałowe z polskimi napisa‑
mi i nikomu nie mówi, nie nawołuje, żeby je
usuwać i zastępować prawomyślnymi. Ma
w paluszku historię Ukrainy, Polski, historię

sztuki polskiej i ukraińskiej też. Kiedyś mi
powiedział, że jego marzeniem jest dożyć
czasów, w których Lwów znów będzie mia‑
stem wielonarodowościowym, gdzie obok
siebie będą mieszkać Ukraińcy i Polacy, Ży‑
dzi, Ormianie, Rumuni i Węgrzy, Słowacy
i Niemcy, także zafascynowani tym mia‑
stem, jak było onegdaj, niektórzy Włosi
i Anglicy. Też mam takie marzenie.
Więc zawsze gdy ogarniają mnie jakieś
wątpliwości dotyczące relacji między naszy‑
mi krajami i narodami, dzwonię do Hrehora
i zasięgam jego opinii. Nigdy nie odpowiada
mi wprost. Tak samo było i teraz, gdy przy‑
toczyłem mu zdania z książki pana Giemzy
i zapytałem, kiedy zaczęła się kształtować
ukraińska świadomość narodowa. Odpo‑
wiedział mi tak: – Wiesz, że jestem zaprze‑
dany Ukrainie na amen. Chciałbym więc
bardzo, by ukraińska świadomość narodowa
i tradycja sięgały czasów cesarstwa rzym‑
skiego, a nawet czasów starożytnej Grecji,
tylko nijak nie udaje mi się tego udowodnić.
Najdalej docieram do końcówki wieku aż
dziewiętnastego...
Uznasz zapewne, jak i ja, że Hrehor nie
mówiąc prawie nic, powiedział jednak bar‑
dzo wiele. Ale nie lubię niedomówień, więc
pojechałem do swego guru od ikon. Jedna‑
kowoż uprzedził mnie, że uważa, iż jego
wiedza jest na ten temat niewystarczająca,
więc nie czuje się na siłach polemizować ze
szkołami nazewnictwa ikon występujących
na naszym terenie i nie ma prawa występo‑
wać w tej kwestii w roli wyroczni. Owszem,
jest gotów podzielić się swoimi własnymi
odczuciami na ten temat, ale anonimowo.
Nie dał się namówić, by te odczucia firmo‑
wać nazwiskiem.
Rozmawialiśmy długo, ale z jego mo‑
nologu wybrałem jedynie najistotniejsze,
oczywiście moim zdaniem, kwestie.
Mówił więc tak: – Podzielam wątpliwości w kwestii stosowania przymiotnika
„ukraiński” w odniesieniu do malarstwa
ikonowego interesującego nas terenu, ale...
w literaturze przedmiotu jest on stosowany.
Problem nazewnictwa istnieje. W badaniach
i opracowaniach naukowych określano ikony
z naszego terenu rozmaicie: Polska Szkoła
Malarstwa Bizantyjskiego, Szkoła Rusi Halickiej, Ikony Łemkowskie, Ikony Karpackie
i ostatnio Ikony Ukraińskie. Nauka prezentuje dwa zupełnie odmienne poglądy na pochodzenie ikon w południowo-wschodniej
Polsce. Badacze ukraińscy jeszcze w okre‑
sie międzywojennym opublikowali kilka
opracowań tytułując je: „Halicko-Ruskie
cerkiewne malarstwo XV–XVI w.”, „Ikonopis
Halickiej Ukrainy XV–XVI w.”, „Ikony Halickiej Ukrainy XV–XVI w.”.
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kiedy te pojęcia nie istniały. Ludność zamieszkująca tereny Karpat nigdy, aż do końca XIX
w., nie nazywała siebie, ani nie była określana mianem ukraińskiej. Niemniej jednak termin ikona ukraińska przyjmuje się.
Zapytałem więc, jak można używać
przymiotnika określającego państwowość
i narodowość w odniesieniu do zabytków
sztuki z czasów, gdy nikomu jeszcze owa
narodowość i państwowość nawet się nie
śniły. Guru mój od ikon zmilczał to pytanie
i tylko rozłożył ręce.

Krzysztof Zieliński

Badacze ukraińscy uważają, że zachowane w Karpatach malarstwo z XV i XVI
w. rozwijało się w oparciu o malarstwo starych mistrzów działających na terenie Rusi Halickiej, których twórczość wywodzi się
z tradycji wielkiej sztuki Rusi Kijowskiej. Tyle tylko, że takie twierdzenie trudno jest jednak udowodnić z powodu całkowitego braku
zabytków, nie ma żadnych możliwości prześledzenia tego procesu rozwoju, czy etapów
kształtowania się lokalnych szkół malarskich
na Ukrainie. Ukraińscy badacze twierdzą,
że brak ikon spowodowany jest najazdami
tatarskimi i stąd jedyne wiadomości o średniowiecznym malarstwie ukraińskim dostarczają ikony zachowane w rejonie Karpat
oddalonych od tatarskich szlaków. Badacze
ukraińscy dostrzegają analogie z ikonami
bałkańskimi, wskazują na potrzebę porównania tych ikon z ikonami sąsiednich krajów, m.in. Rumunii, Bułgarii, Serbii, ale póki
co trzymają się swojej wersji. Odmienne stanowisko wyraża polska badaczka, prof. Janina Kłosińska we wstępie do katalogu ikon
Muzeum Narodowego w Krakowie. Wskazuje ona na odrębność ikon karpackich, na ich
silne związki ze sztuką krajów bałkańskich,
jak również na konieczność powiązania tej
grupy ikon z osadnictwem w Karpatach. Ten
kierunek badań podjęła, nieżyjąca już, historyk sztuki Romualda Grządziela, a efekt
swych badań zawarła w publikacji Łemkowie w historii i kulturze Karpat wydanej
przez Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku w 1994 r. Jej artykuł Proweniencja i dzieje malarstwa ikonowego po północnej stronie Karpat w XV i XVI w., pisany
w oparciu o bardzo wnikliwe badania Jerzego
Czajkowskiego nad osadnictwem w Karpatach, w znacznym stopniu wyjaśnia problem
pochodzenia ikon w południowo-wschodniej
Polsce. Jeszcze do niedawna zabytki malarstwa ikonowego znajdujące się w krajach
regionu karpackiego traktowane były jako
wytwory lokalnych, samodzielnych szkół, na
przykład: ikona polska, łemkowska, słowacka, ukraińska, rumuńska. Obecnie badacze
i znawcy przedmiotu uznają, że malarstwo
to pod względem cech stylistycznych, ikonograficznych i techniki stanowi całość. Wydaje się więc, że w chwili kiedy nauka nie
ustaliła do końca jednoznacznie faktu pochodzenia ikon, zdecydowanie bezpieczniejszym jest używanie terminu geograficznego
związanego czysto z faktem występowania
na nim ikon.
Nie odmawiając Ukraińcom prawa do politycznego czy kulturalnego dziedzictwa Rusi
uważam, że w nazewnictwie należy posługiwać się terminami współczesnymi danej epoce i nie przenosić dzisiejszych pojęć na czasy,

Pojechałem więc od niego przed ten
fascynujący mnie swą prostotą, zrekon‑
struowany w części tylko, ikonostas z man‑
dylionem z cerkwi w Krempnej. Już nie ze
stałego, surowego klimatu gór, a z naszej
– konfliktowej, pełnej napięć i nieporozu‑
mień rzeczywistości. Chwilę to trwało, ale
znów znalazłem się w bezczasie, w obję‑
ciach absolutu i fenomenalnego artyzmu
nikomu nieznanego człowieka, który ten
mandylion namalował. n

Matka Boska Hodegetria,
I połowa XVI w., ze zbiorów
Muzeum Historycznego
w Sanoku
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Jackowi Stachiewiczowi
Tondos i Joanny Szczękowej. Za życzliwie
wyjście na przeciw działaniom ratującym
tę część dziedzictwa kulturowego mam
uznanie dla wymienionego przez Pana
ówczesnego dyrektora Muzeum, który
nie był jednak inspiratorem i animatorem akcji. Sądzę, że przywołując pamięć
o inicjatorach nie powinien Pan zapominać o tak znaczących postaciach jak dyrektor skansenu – Jerzy Rybicki, wybitny
konserwator dzieł sztuki – Wojciech Kurpik, zmarły wiosną mąż Barbary Tondos
– Jerzy Tur, wieloletni Wojewódzki Konserwator Zabytków w czasach najtrudniejszych dla cerkwi i ikon, czy świętej
pamięci Romuald Biskupski – światowej
rangi znawca malarstwa cerkiewnego.

Jarosław Giemza

Agata Chmura

Czytając pierwszą część pańskiego „listu” sądziłem, że będzie on osobistą relacją z sentymentalnej podróży w miejsca
znajome i kochane. Później przekonałem
się jednak, że nie tylko tym. Szanując Pana
prawo do prywatności i subiektywności
spotkania z ikoną, odniosę się jednak do
personalnej wycieczki w kierunku mojej
osoby, której zbyt łaskawie poświęcił Pan
obszerny akapit. Postaram się również
nawiązać do poruszonej problematyki.
Przywołuje Pan jedną z moich publikacji, która powstała jako popularny
przewodnik po architekturze i obrazach
cerkiewnych, ukazując nie tyle konkretne
miejsca i ikony, ile ich warstwę symboliczną, znaczeniową, liturgiczną i hagio-

Jarosław Giemza
w terenie. Ostatnio przygotowałem
studium niezbędne dla odbudowy
cerkwi w Komańczy, czy konserwacji
całości cennego wyposażenia cerkwi
w Górzance. Opracowałem sporo ikonograficznych projektów malarskiego wystroju nowych świątyń, m.in. realizowanej
obecnie polichromii ściennej w kaplicy
ukraińskiej kościoła Miłosierdzia Bożego
na krakowskich Łagiewnikach, dla kilku
kościołów i cerkwi wykonałem ikony.
Zdarzyło mi się być autorem wystaw ikon
z polskich muzeów (MBL Sanok, Nowy
Sącz, Łańcut) prezentowanych w ramach
obchodów Roku Polskiego w Hiszpanii
i Niemczech oraz jurorem Międzynarodowego Biennale Sztuki Sakralnej.
Na określenie malarstwa cerkiewnego na interesującym nas
obszarze powstało wiele terminów, ostatnio także „ikona
zachodnioruska” i prawdą jest,
że nie ma tutaj jednomyślności. Pana razi używany przeze
mnie termin „ikona ukraińska”.
W swoich publikacjach używam go w szerokim kontekście
malarstwa tradycji kijowskiej,
w węższym i bliższym posługuję się także określeniem „zachodnioukraińska”. Ten termin
wpisany jest zarazem w nazwę
międzynarodowego projektu
badawczego realizowanego od
1995 roku przez uczonych z kilku państw europejskich. Pośród
polskich badaczy określeniem
„ikona ukraińska” posługują
się również Romuald Biskupski
i Michał Janocha (czyżby uszło
to pańskiej uwagi?). Myli się
Pan mówiąc, że „nauka podzie-

Mandylion z cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy
w Liskowatem, 2 połowa XVI w., Muzeum
Narodowe we Lwowie
graficzną, dając podstawowe narzędzia
do indywidualnego kontaktu ze sztuką
sakralną. Pomieszczone tam treści w równym stopniu odnieść można do sztuki
sakralnej sąsiednich eparchii – lwowskiej
czy chełmskiej. Książka została pozytywnie przyjęta i zrecenzowana w prasie
polskiej i ukraińskiej. W żadnej mierze
nie jest ona jednak historią Wojewódzkiej Składnicy Zabytków Ruchomych
w Łańcucie i tylko dlatego w krótkim
akapicie o niej nie wymienione zostało
żadne nazwisko. Zapewniam, że pamiętam o ogromnych zasługach Pań Barbary

Lista tych ważnych nazwisk powinna
być znacznie dłuższa. Do podjęcia pracy
w Składnicy zachęcili mnie w 1989 roku
właśnie Barbara Tondos i Jerzy Tur, których przyjaźń jeszcze wcześniej kształtowała moje, nie tylko zawodowe, życie.
Staram się kontynuować ich wysiłki, a zapewniam, że nie zamykają się one jedynie
w muzealnych murach i nie ograniczają
do pisaniny o słabo znanym mi problemie. Wiele z „łańcuckich” ikon powraca
dzisiaj na swoje pierwotne miejsce w
cerkwiach. Często uczestniczę w pracach służących opiece nad zabytkami

liła się na dwa obozy” w tym względzie,
a granica państwowa jest wyznacznikiem różnic. Nauka nie jest martwą dziedziną działalności człowieka. Wbrew
temu co Pan pisze, znamy dzieła powstałe przed XV wiekiem – ikony (również te
przywiezione w XII w. z Bizancjum), malarstwo ścienne, miniatury w księgach
i przekazy pisane.
Nie zamierzając wdawać się w polemikę, powiem jedynie, że malarstwo
tablicowe i monumentalne, o którym
mowa należy do dziedzictwa kulturowego tego właśnie narodu, co nie przeszka-

Jarosław Giemza
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Mandylion z cerkwi pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Torkach, ostatnia ćwierć XVI w., Muzeum Narodowe we Lwowie
dza mu być elementem składowym spuścizny wielonarodowej Rzeczypospolitej
(tak też prezentowane było na zagranicznych wystawach). Posiada ono charakter
odmienny od malarstwa północnej Rusi,
a kształtowane było w bezpośrednim oddziaływaniu Konstantynopola i współoddziaływaniu m.in. z Serbią i krajami bałkańskimi. Preferowana przez Pana jako
adekwatna geograficznie nazwa „ikona
karpacka” nie znajduje uzasadnienia i coraz rzadziej pojawia się w naukowych
opracowaniach. Już chociażby Chełm,
Zamość, Żółkiew czy nawet Lwów i Drohobycz – miejsca gdzie powstawały znaczące realizacje malarskie, są wystarczająco odległe od karpackiego grzbietu.
Pewna wieloaspektowa bliskość sztuki
cerkiewnej na obszarze Karpat (kilku krajów) też nie może o tym przesądzać, a są
i znaczące różnice. Małopolskie malarstwo gotyckie jest malarstwem polskim,
chociaż formalnie bardzo bliskie jest
malarstwu niemieckiemu czy czeskiemu
tego okresu.
Kanon malarski, który odnosi Pan tylko do tradycji Kościoła Wschodniego, nie
jest jego wyłączną własnością. Kanony
o kulcie obrazów i relikwii zostały przyjęte
przez sobory powszechne: piąto-szósty
i siódmy w VII i VIII wieku, jeszcze przed

podziałem Kościoła. Poczynając od XIV
stulecia, zarysowują się natomiast wyraźnie różnice w traktowaniu soborowych
zapisów przez chrześcijański Wschód
i Zachód. Skutkiem tego pomimo, że pojawiały się w cerkwiach ikony o niższym
poziomie warsztatowym, o widocznej
prymitywizacji form, to wydaje się nieprawdopodobne, aby w XVI wieku malarz
próbował zawrzeć w świętym wizerunku
portretowe rysy świeckiej osoby. Ponownego, pokrewnego rozumienia liturgicznej funkcji obrazu jesteśmy świadkami
obecnie (w dużej mierze dzięki pontyfikatowi Jana Pawła II).
Co do spraw drobniejszych, to wydaje mi się prawdopodobne, że w czasach
kiedy Pan „wędrował z Andrzejem Warzychą po Bieszczadach i Beskidzie Niskim”,
mogliśmy się minąć na ścieżce – może
nawet miałem na sobie krótkie spodnie
(ten kombatancki ton nie robi na mnie
wrażenia). Do dzisiaj chodzę w góry, także prowadząc turystów po polskich, słowackich i ukraińskich Karpatach.
Myślę też, że gdyby skupił Pan uwagę
nie tylko na pierwszych stronicach mojego przewodnika, to w jego dalszej części udałoby się odnaleźć informację, że
Mandylion nie jest wizerunkiem uczynionym przez Chrystusa tuż przed śmiercią

(ten to chusta Św. Weroniki), lecz jest
Chustą Abgara, cudownie stworzoną lata
wcześniej, na której o blicze Zbawiciela
nie nosi znamion cierpienia. Oba wizerunki wyraźnie rozróżniają historycy już
w VI wieku.
Kończąc, zachęcam do zwrócenia
uwagi na to, że forma poziomo zakomponowanego Mandylionu, rozwój ikonostasu (ołtarzowej przegrody), ikonografii
maryjnej, czy inspirowane wpływami
renesansu i baroku przemiany w malarstwie cerkiewnym XVII wieku posiadają
na lokalnym gruncie oryginalne i własne
cechy (często pierwotne w odniesieniu
do Bałkanów czy północnej Rusi, później tam spopularyzowane). Obszar tej
oryginalności i wewnętrznej jednorodności wyraźnie wykracza poza Karpaty,
a przy tym nie jest właściwy całemu ich
terytorium. Dotyczy to również muzyki
i liturgiki. Dla jego określenia nie tylko ja
używam sformułowania sztuka sakralna
ukraińskiego obszaru kulturowego, choć
chętniej mówię o sztuce w eparchii przemyskiej, lwowskiej i innych (terytorialnie).
Tradycja ta jest wspólnym bogactwem
i należy do ponad tysiącletniego dziedzictwa wielokulturowej społeczności,
ludzi różnych nacji, dzisiaj obywateli różnych państw.
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opr. tekstu i fot. Krzysztof Zieliński

Na wzgórzu Dębnik…

U stóp góry Dębnik
(344 m n.p.m.) leży
stara wieś Ulucz.
Przybywają do niej
rzesze turystów, aby
wspiąć się na stromą
skarpę i zobaczyć
cerkiew greckokatolicką
pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego (pierwotnie
klasztorną). Jest ona
jedynym elementem
z dawnego kompleksu
zabudowań klasztornych
unickiego zakonu
bazylianów, który
przetrwał do
naszych czasów.

RZESZÓW
Ulucz
Brzozów

C

erkiew wybudowana została na
szczycie wysokiego, zalesionego
wzgórza opadającego od strony po‑
łudniowej ku dolinie Sanu i położonej w niej
wiosce Ulucz. Rozległy teren przycerkiew‑
ny otaczały kiedyś warowne obwarowania
w postaci podwójnego muru kamiennego
(z fosą w międzymurzu), w którym znajdo‑
wała się furta i brama, flankowane baszta‑
mi. Zgodnie z przekazami ustnymi świąty‑
nia powstała w drugiej dekadzie XVI wieku.
W klasztorze bazylianie prowadzili szkołę
rzeźbiarzy wyrabiających m.in. ikonostasy.
Zakonnicy opuścili monastyr w 1744 ro‑
ku, przenosząc się do Dobromila, jednak
cerkiew pozostała nadal żywym ośrodkiem
ruchu pielgrzymkowego do czasu ostatniej
wojny. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej
pozostawała długo opuszczona. Gruntowny
remont zabytku przeprowadzono w latach
1961–1969. Obecnie jest ona filią Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Z całego zespołu monastycznego do
naszych czasów najlepiej przetrwał jej cen‑
tralny element – świątynia. Jest to budow‑
la drewniana, orientowana, której ściany
o konstrukcji zrębowej leżą na podmurowa‑
niu z łamanego kamienia.
Dach nad sanktuarium jest kalenicowy,
pięciopołaciowy, powtarzający kształt skle‑
Przydach wsparty na rysiach i słupach z mieczowaniem
– podcienie w zachodniej elewacji świątyni

pienia. Północna i południowa jego płać jest
przedłużona, kryje sklepienie nad prothesis
i diakonikonem (dwoma pomieszczeniami
obok prezbiterium). Nawa na planie zbli‑
żonym do kwadratu przykryta jest ośmio‑
polową kopułą zrębową bez tamburu,
w szczytowej partii ściętą i założoną stro‑
pem, z krzyżowym stężeniem stanowiącym
podstawę konstrukcji sygnaturki wieńczą‑
cej ośmiopołaciowy dach w formie kopuły.
Babiniec na planie prostokąta zamyka
zrębowe sklepienie kolebkowe. Dach ponad
babińcem jest siodłowy, kryjący podcienie
na słupach w zachodniej elewacji cerkwi.
Jego północna i południowa połać znajdu‑
je kontynuację w przydachu, obejmującym
północną i południową ścianę nawy, który
następnie łączy się (w czasie remontu cer‑
kwi w latach 1961–1964 wykonano w tym
miejscu niewielki uskok) z połaciami dacho‑
wymi sanktuarium nad prothesis i diakoni‑
konem. Przydach wsparty jest na rysiach
i słupach z mieczowaniem (podcienie w za‑
chodniej elewacji). Obecnie rysie stanowią
przedłużenie jednej belki zrębu ścian.
Portale wejściowe do cerkwi znajdują
się w zachodniej ścianie babińca i w połud‑
niowej ścianie nawy. Dwa ościeżowe okna
umieszczono w południowej ścianie nawy,
natomiast tylko jedno we wschodniej ścia‑
nie sanktuarium. Wszystkie połacie dacho‑
we i ściany cerkwi powyżej przydachu kryte
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są gontem. Dach wieńczą żelazne krzyże
osadzone w ceramicznych kulach.
Archaiczne cechy konstrukcyjne i funk‑
cjonalne budynku przesądzały o tym, że
datowano budowę cerkwi na lata 15101517, nie posiadając jednak żadnego – po‑
za ustnymi przekazami – potwierdzenia
archiwalnego tej tezy. Z kolei przeprowa‑
dzone ostatnio (z inicjatywy Muzeum Bu‑
downictwa Ludowego w Sanoku) badania
dendrochronologiczne budulca – drewna
jodłowego – cerkwi sugerują, że świątynia
została wybudowana w 1659 roku, z bali
ściętych rok wcześniej. Niezależnie od te‑
go, czy wynikiem dalszych badań będzie
potwierdzenie daty budowy cerkwi zgodnej
z wynikami analizy dendrochronologicznej,
czy też dopuszczenie możliwości jej wznie‑
sienia we wcześniejszym okresie, nie zmieni
to w żaden sposób wartości i rangi zabyt‑
ku. Bazyliańska świątynia pozostanie nadal
jedną z niewielu zachowanych drewnianych
cerkwi, kształtujących nasze wyobrażenie
o najdawniejszym budownictwie sakralnym.
Najstarsze zachowane wyposażenie cer‑
kwi pochodzi z drugiej połowy XVII wieku.
Wielostrefowy ikonostas (obecnie w MBL
w Sanoku) wykonany został w dwóch eta‑
pach, w drugiej połowie XVII wieku. Star‑
sza, zasadnicza część ikonostasu – wykona‑
na po 1660 r. – jest dziełem Ioana malarza
Hyrowskiego. Stefan Dżegantowycz i Mi‑
chał Wiszecki w 1682 roku (inne źródła
podają datę 1684) uzupełnili ikonostas ob‑
razami Apostołów oraz kartuszami z wi‑
zerunkami Proroków. Zachowane carskie
wrota powstały na początku XVIII wieku.
Po prawej od góry: fragmenty figuralnej polichromii
ściennej powstałej w latach 1682–1683

We wnętrzu nawy cerkwi, na jej
północnej ścianie oraz północnozachodnim i północno-wschodnim
pendentywie, przetrwała figuralna
polichromia ścienna. Takie usytu‑
owanie malowideł było korzystne
ze względu na oświetlenie części
cerkwi przez dwa okna w prze‑
ciwległej ścianie (ściana północna
nie posiadała okien). Głównym
tematem zrealizowanym w monu‑
mentalnym malarstwie jest Męka
Pańska. U podstawy obrazu Ukrzy‑
żowania czytelny jest fragment in‑
skrypcji fundacyjnej: (...) dał namalować sługa boży Andrzej (...)
i żoną (...) za odpuszczenie grzechów swoich. Autorem lub głównym
współautorem polichromii jest Ste‑
fan Dżegantowycz, przebywający
w Uluczu w latach 1682–1683.
Aby wejść i zobaczyć cerkiew,
trzeba wspiąć się po stromym sto‑
ku. Jednak doznania estetyczne,
jakie czekają na nas na szczycie
rekompensują w zupełności ten
wysiłek. Warto też – po obejrzeniu
świątyni – zamknąć na chwilę oczy
i wyobrazić sobie jak jeszcze 70 lat
temu, w dniu Wniebowstąpienia
Pańskiego, do cerkwi przybywały
tłumy wiernych. Dziś tradycja ta
powoli zaczyna się odradzać i co
roku, w dzień odpustu odbywają
się tu nabożeństwa.
Cerkiew można zwiedzać. Klucz
do niej znajduje sie u pani Doroty
Demkowicz, przy wjeździe do Ulu‑
cza od strony Dobrej. n
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tekst Zdzisław Szeliga, fot. Waldemar Sosnowski

Dominikańskie
Przemyśl – widok na dawny
klasztor oo. Dominikanów,
obecnie urząd Starostwa
Powiatowego, ze szczytu
Góry Zamkowej

RZESZÓW
Przemyśl

O

W 2005 roku w gmachu przemyskiego Starostwa Powiatowego (wzniesionego przed wiekami jako siedziba klasztoru dominikanów) przystąpiono
do remontu pomieszczeń na parterze pierzei zachodniej. Zdawano sobie
sprawę, że szansa na odnalezienie jakichś zabytkowych malowideł
ściennych co prawda istnieje, ale jest raczej minimalna. Stanisław Sęk,
artysta plastyk specjalizujący się w konserwacji dzieł sztuki, krążył wśród
robotników i patrzył. Oko fachowca wychwyciło fragmenty malowideł.
Wkrótce poddano je gruntownej konserwacji; potem w innych pomieszczeniach znaleziono kolejne fragmenty. Obrazy męki Pańskiej, postacie
zakonników czy resztki mozaiki cieszą dziś oko zarówno pracowników,
jak i przybywających do urzędu petentów.

tym, że w starostwie, mającym sie‑
dzibę w dawnym – wybudowanym
w XVI wieku – klasztorze domini‑
kanów, znajdują się relikty barokowej po‑
lichromii wiadomo było od dawna. Wszak
w 1997 roku poddano konserwacji i wyeks‑
ponowano – pochodzący z końca XVII wie‑
ku – fragment polichromii z monogramem
„Maria”, wkomponowanym w ornament
z akantem i girlandami owocowymi, zdo‑
biący niegdyś okno furty klasztornej.
Od kasaty klasztoru w 1787 roku gmach
ten wielokrotnie zmieniał funkcję i jego
wnętrze ciągle przebudowywano i moder‑
nizowano. Po kasacie klasztoru mieściły się
tu m.in.: urząd cyrkularny, sąd, magistrat,
więzienie; aż wreszcie, po II wojnie świa‑
towej – Okręgowy Zarząd Lasów Państwo‑
wych i Urząd Wojewódzki.
Kiedy więc wiosną 2005 roku zaczęto
przymierzać się do remontu pomieszczeń
w zachodnim (najmłodszym) skrzydle daw‑
nego klasztoru przeznaczonych na nową sie‑
dzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, dokonano
sondażowych badań odkrywkowych, które
ujawniły ślady starej dekoracji malarskiej.
Całość odsłonięto dopiero w październiku
2005 roku. Po skuciu warstw młodszych
tynków ukazała się, zachowana fragmenta‑
rycznie, oryginalna barokowa kompozycja.
Do prac przy znalezisku przystąpił kon‑
serwator dzieł sztuki Stanisław Sęk. Ma
ścianach bocznych pojawiły się prawie na‑
turalnej wielkości postacie aniołów trzyma‑
Artystyczna wizja i ostateczny efekt prac
konserwatorskich przy malowidłach przedstawiających
postacie aniołów depczących piekielne bestie

jących atrybuty Męki Pańskiej (tzw. Arma
Christi). Aniołowie w strojnych sukniach
stoją bosymi stopami na głowach fanta‑
stycznych, piekielnych bestii, trzymających
w paszczach dekoracyjne muszle. Barokowe
malowidła, zgodnie z duchem kontrrefor‑
macji, demonstrują ideę zwycięstwa Dobra
nad Złem. Malowidła powstały około roku
1640, albowiem skrzydło zachodnie zaczę‑
to budować w 1635 roku. Ich autorem – jak

sądzi Stanisław Sęk – jest prawdopodobnie
ten sam malarz, który dekorował w 1648
roku ścianę tęczową drewnianego kościoła
w Trzcinicy koło Jasła. Potwierdza to ana‑
logiczny dukt pędzla i wysoka jakość arty‑
styczna dzieła.
W 2008 roku rozpoczęto konserwację
malowideł odkrytych w kolejnych pomiesz‑
czeniach, zarówno w skrzydle zachod‑
nim, jak i w skrzydle północnym (starszym,
wybudowanym w latach 1604–1608). Mo‑
tyw Chrystusa Zmartwychwstałego oraz
fragment Święta Namiotów to malowi‑
dła z tego samego okresu, co aniołowie na
bestiach.
Za największą rewelację uznać nale‑
ży malowidła w jednym pomieszczeniu na
parterze skrzydła północnego. Dekoracja
malarska zachowała się na całym sklepieniu
kolebkowym z lunetami oraz częściowo na
ścianach. Prawdopodobnie polichromia po‑
wstała w latach 1610–1615.

Zdzisław Szeliga

anioły
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Sklepienie dekorowane jest na wzór tka‑
niny z gęsto rozmieszczonymi splotami wici
roślinnej. Miejscami motywy te przechodzą
na ściany; pod lunetami na ścianach roz‑
mieszczone są tablice z bogatym obramie‑
niem i łacińskimi inskrypcjami (niestety,
zachowanymi fragmentarycznie).
Pod jedną z lunet odkryto namalowane‑
go demona podtrzymującego kulę ziemską.

Stanisław Sęk w czasie
prac konserwatorskich przy
barokowych freskach
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Po lewej: wizerunek demona
trzymającego kulę ziemską.
Po prawej: barokowym
polichromiom towarzyszą
jeszcze współczesne
terakotowe płytki
i armatura sanitarna

Najciekawsza jest czołowa ściana północna
ze sceną figuralną oraz postacią Śmierci
(szkielet). Centralnie przedstawione są trzy
postacie Świętych Dominikańskich z duży‑
mi nimbami: św. Jacek z kielichem, praw‑
dopodobnie św. Tomasz z Akwinu z zapi‑
saną kartą oraz być może jeden ze świętych
Męczenników Sandomierskich (z mieczem
w głowie). Świętych tych adorują dwie
postacie bez nimbów – przeor klasztoru
i brat zakonny. Scenę tę wieńczy uskrzydlo‑
na główka serafina. Na sklepieniu umiesz‑

czona jest też cynobrowa tarcza słoneczna
z dwoma rodzajami promieni. Słońce sym‑
bolizuje opiekuńczego Boga górującego nad
całym wnętrzem.
W dolnych partiach stare tynki skuto
w latach 70. XX w., niszcząc bezpowrot‑
nie część polichromii. Stanisław Sęk twier‑
dzi, że pomieszczenie to pełniło w klasz‑
torze bardzo ważną rolę. Być może była
to reprezentacyjna sala przeora. Odkryte
malowidła są udostępnione do zwiedzania,
po ustaleniu telefonicznie wizyty. n

Po lewej: sklepienie dekorowane
jest na wzór tkaniny z gęsto
rozmieszczonymi splotami wici
roślinnej.
U góry: być może jeden ze
świętych Męczenników
Sandomierskich z mieczem
w głowie

Jeden z ciekawszych
odkrytych na polichromiach
wizerunków – Śmierć
w postaci szkieletu
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opr. tekstu Krzysztof Zieliński, fot. Jerzy Wygoda

Zapomniany, zarośnięty
Kontynuujemy prezentację cmentarzy
żydowskich w regionie. „Fotoposzukiwania”
Jerzego Wygody pozwoliły mu zgromadzić
zbiór zdjęć tworzących dokumentację
dawnych kirkutów, a właściwie ich śladów.
Apelujemy o udostępnienie zdjęć pochodzących
z okresu sprzed ich zniszczenia, albowiem
w większości przypadków taki spotkał je los
w ciągu ostatnich blisko 70 lat.
Zdjęciom towarzyszyć będą krótkie
informacje o historii cmentarzy oraz
najważniejszych osób na nich pochowanych.

W

ola Michowa położona jest w dolinie Osławy, przy drodze
z Komańczy do Cisnej. Przed wojną była dużą wsią liczącą
ponad siedmiuset mieszkańców, a w przeszłości była na‑
wet miasteczkiem. Żydzi mieszkali tu od 1612 roku i stanowili blisko
jedną piątą ludności. W 1921 roku Wolę Michową zamieszkiwało 148
wyznawców judaizmu. Podczas wysiedleń po II wojnie światowej, wieś
uległa całkowitemu wyludnieniu i zniszczeniu. Nie przetrwała żadna
z istniejących tu dwóch synagog, cheder, ani dom rabina. Na cmentarzu
w Woli Michowej grzebano również Żydów z okolicznych wiosek. Znaj‑
duje się on na grzbiecie wzgórza, ciągnącego się po wschodniej stronie
potoku Chliwnego wpadającego do Osławy, 750 metrów od szosy. Jadąc z Cisnej należy skręcić
w prawo w asfaltową drogę i minąć Osławę. Cmen‑
tarz znajduje się na prawo od tej drogi i można się
tam dostać tylko pieszo.
Ocalało kilkadziesiąt macew, różne źródła po‑
dają liczbę od 30 do 50 nagrobków, z których tylko
kilka zachowało się w dobrym stanie. Najstarsza
datowana jest na rok 1780 (lub jak chcą inni na
rok 1797). Obiekt był porządkowany siłami spo‑
łecznymi. Prace w latach 1995 i 1996 prowadziła
na jego terenie Nieformalna Grupa Kamieniarzy
„Magurycz”.
Odszukanie cmentarza jest bardzo trudne,
gdyż cały jest zarośnięty, zakrzaczony i zaniedba‑
ny. We wsi nie ma żadnej tabliczki informującej
o istnieniu tej nekropoli. Najlepszą porą do jego
zwiedzania jest wczesna wiosna lub jesień, latem
może być trudno trafić ze względu na porastającą
go bujnie roślinność. n
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Najstarszy
C
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mentarz
żydowski
w Lesku ze względu
na wiek zachowanych
nagrobków uważany jest za
jedną z najcenniejszych ne‑
kropolii w Polsce. Na po‑
wierzchni około 3,2 hektara
przetrwało ponad dwa ty‑
siące kamieni nagrobnych.
W materiałach archiwalnych
cmentarz po raz pierwszy
jest wzmiankowany w 1611
roku, kiedy to dwaj chłopi
sprzedali leskim Żydom: (…)
cztery zagony roli (...) na okopisko żydowskie od wiertchu
do sadzawki jako okopisko
długie za złotych czterdzieści
polskich, jednak daty zgonów
na macewach świadczą, że
pochówków dokonywano tu
już w pierwszej połowie XVI
wieku. Legenda głosi, że jest
to miejsce spoczynku sefara‑
dyjskich rabinów wypędzonych przez Inkwizycję z Hiszpanii i Portugalii w XVI wieku, jednak hi‑
storycy nie potwierdzają tej tezy.
Cmentarz położony jest za synagogą,
przy ul. Słowackiego. Wąskie schody wiodą
stromo pod górę. Właśnie w tym miejscu,
na zboczu zalesionego wzgórza znajduje się
najstarsza część nekropolii, z nagrobkami
pochodzącymi z pierwszej połowy wieku
XVI. Są to płyty wykonane z miejscowego
piaskowca, pozbawione zdobień, z inskryp‑
cjami o prostej, archaicznej w swym kroju
czcionce. Czas i oddziaływanie czynników at‑

mosferycznych sprawiły, że nagrobki w zdecydowanej większości nie znajdują się na
swych właściwych miejscach. Po lewej stro‑
nie ścieżki widoczny jest stojący nieco sko‑
sem blok piaskowca, rozszerzający się ku
górze. Jest to najstarsza zachowana mace‑
wa na cmentarzu w Lesku. Wykuty w niej
hebrajski napis głosi: Tu pochowany mąż,
bojący się Boga, Eliezer syn Meszulama
(pamięć sprawiedliwego niech będzie błogosławiona), we wtorek 9 dnia miesiąca tiszri
309 roku według krótkiej rachuby (źródło
tłumaczenia: A. Trzciński, M. Wodziński,
Cmentarz żydowski w Lesku).
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na Podkarpaciu
Na szczycie wzgórza odnajdziemy młod‑
szą część nekropolii, wykorzystywaną jako
miejsce grzebalne od XVIII do XX wieku.
Największą grupę – około tysiąca czterystu
– zachowanych nagrobków tworzą mace‑
wy z XIX wieku. Mimo zniszczeń z okresu
II wojny światowej, wyraźnie widoczny jest
rzędowy układ grobów. W zwieńczeniach
macew wyrzeźbiono charakterystyczne dla
żydowskiej sztuki sepulkralnej zdobienia,
przedstawiające między innymi: korony,
świeczniki, ptaki, jelenie, lwy, dzbany i misy.
Uwagę zwraca pobielony nagrobek z dwie‑
ma płytami, pokryty dużą ilością kamyków.
Jest to grób zmarłego 9 października 1803
roku Menachema Mendla Horowica, rabina
i cadyka z Rozwadowa, później rezydujące‑
go w Lesku, ojca znanego cadyka Naftale‑
go Cwi Horowitza. Napis na jego macewie
głosi: Tu spoczywa święty rabin Menachem
Mendel (oby jego zasługi były dla nas ochroną), ojciec świętego rabina Naftalego Cwi
z Ropczyc (oby jego zasługi były dla nas
ochroną), powołany do niebiańskiej jesziwy
w dniu święta Simchat Tora 23 Tiszri 5564.
Niech jego dusza związana będzie w węźle
życia wiecznego. W otoczeniu jego grobu pochowani są jego ojciec, r. Jaakow i jego syn r.
Szmuel Szmelka, i jego wnukowie r. Mena-

chem Mendel syn r. Szmuela Szmelki i r. Menachem Mendel syn r. Abrahama Chaima
(tłum. Wojciech Tworek). n
więcej informacji:
http://www.kirkuty.xip.pl/lesko.html
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Modrzewiowa
W drewnianej
architekturze jest coś
fascynującego, jakaś
cisza, zaduma
i niepowtarzalne piękno.
Kościoły drewniane mają
w sobie to „coś”, co
przyciąga
i każe powracać do nich
jeszcze raz. W zapachu
drewna zamknięta jest
przeszłość, która
odpowiednio
pielęgnowana, jest
wielkim dziedzictwem tej
ziemi, darem dla
przyszłości. Takim
przykładem jest kościół
Przemienienia Pańskiego
w Osieku Jasielskim,
jeden z najstarszych
kościołów drewnianych
w Polsce.

RZESZÓW
Jasło
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Jasielski

N

a południe od Jasła w kierunku Du‑
kli, nad Wisłoką leży Osiek Jasielski.
Ta stara osada istnieje co najmniej
od czasów wczesnego średniowiecza, o czym
świadczy obronne położenie wzgórza w widłach rzek oraz miejsce zwane Zamczy‑
skiem. Mógł to być dawny słowiański gród,
któremu w 1365 r. król Kazimierz Wielki
nadał prawa miejskie. Bę‑
dąc własnością królewską
stanowił siedzibę staro‑
stwa niegrodowego, czyli
klucza dóbr królewskich
na tym terenie. Starostwo
znajdowało się w rękach
dzierżawców sprawujących rządy w imieniu pol‑
skiego monarchy. Długi
czas byli nimi Stadniccy,
potem należał do Giedroj‑
ciów, a następnie prze‑
szedł na własność rodów:
Sanguszków, później Ga‑
szyńskich i Janiszewskich.
Miasto słynęło wów‑
czas z jarmarków, na które przyjeżdżali kupcy
i rzemieślnicy z pobliskich
i dalszych miejscowości,
a więc szewcy z Dębowca

U góry: prace konserwatorskie przywróciły oryginalne barwy
polichromii, ambony i ołtarza w prezbiterium świątyni; po prawej:
wieżę do gotyckiego korpusu kościoła dobudowano ok. 1640 r.

i Kołaczyc, bednarze z Dukli oraz sukienni‑
cy, tkacze z Krakowa, Żmigrodu, Jasła, Za‑
kopanego czy Nowego Sącza.
Dziś jest to spokojne miasteczko z uro‑
czym rynkiem. Ważnym centrum życia
miejscowej społeczności był drewniany
kościół pod wezwaniem Przemienienia
Pańskiego, znajdujący się w pobliżu daw‑
nego rynku średniowiecznego miasteczka.
Położony w otoczeniu starych drzew, ogro‑
dzony jest starym, XVII-wiecznym kamien‑
nym murem. Patrząc na zewnętrzne ściany
kościoła podbite gontem, niską wieżę z bocz‑
nymi aneksami w przyziemiu, dosta‑
wioną od strony zachodniej, można sobie
wyobrazić gwar i szum jarmarcznej krzą‑
taniny odbijający się od starych ścian
kościoła…
Z kolei wnętrze spowite jest ciszą, odgrodzone od świata zewnętrznego. Ta cisza
pozwala na spokojne kontemplowanie tego,
co znajduje się w środku. Renesansowy ołtarz
z figurami, a w prezbiterium wspaniale
prezentuje się neobarokowa XIX-wieczna
polichromia, przedstawiająca obraz Matki
Boskiej z Dzieciątkiem, która przekazuje

różaniec św. Dominikowi i św. Katarzynie ze Sieny. Jest też
scena Przemienienia Pana Jezusa.
Spojrzenie na sufit: tu zachwyca malowidło przed‑
stawiające Boga Ojca Stworzyciela. I kolejne spojrzenie
– na posadzkę. Płyty z piaskowca mające około 300 lat
są nietypowym rozwiązaniem jak na drewniany kościół.
A w jednym z bocznych ołtarzy zachował się późnogotyc‑
ki obraz z XVI wieku, malowany na desce Salvator Mundi.
Do dawnych elementów wyposażenia należy też późnogo‑
tycka kamienna chrzcielnica w kształcie kielicha oraz póź‑
nogotycki krucyfiks z 1 połowy XVI wieku. Z tego też czasu
pochodzi cenny tryptyk św. Piotra i Pawła przechowywa‑
ny obecnie w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu.
Wyposażenie kościoła jest głównie barokowe i pochodzi
z pierwszej połowy XVIII wieku.
Parafia w Osieku erygowana została w 1370 r., niemal
równocześnie z lokacją miasta. Kościół wzniesiono praw‑
dopodobnie około 1419 r., a ok. 1640 r. poddano go grun‑
townej rozbudowie: dostawiono wieżę-dzwonnicę z kruch‑
tą do zachodniej ściany świątyni, przebudowano jej dach
i zmieniono wyposażenie wnętrza.
Miejsce to miało wyjątkowe szczęście do opieki miesz‑
kańców, w ciągu wieków poddawano je licznym remontom
i przebudowom. Kościół w Osieku należy do wyjątkowych
przykładów rozwiązania bazylikowego w polskiej drewnia‑
nej architekturze sakralnej. n

Andrzej Godziewski

świątynia
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Polecane lektury
Dla miłośnika sztuki cer‑
kiewnej i kultury łemkowskiej ten album to lektura
konieczna.
Od wieków cerkwie te sta‑
nowią nieodłączny element
krajobrazu
Łemkowsz‑
czyzny. Każda z nich jest
wyjątkowym dziełem ar‑
chitektury i niepowtarzal‑
nym świadectwem wiary
okolicznych mieszkańców.
Wnętrza świątyń kryją w sobie galerie sztuki cerkiew‑
nej, przesycone niezwykłą
atmosferą chrześcijańskiej
liturgii. Można w nich obejrzeć zadziwiające ikonostasy,
obrazy patronów i świętych, polichromie i krzyże. Album
w interesujący sposób przybliża symbolikę ikon i łemkow‑
skich cerkwi oraz ciekawostki, historię i legendy przeka‑
zywane z pokolenia na pokolenie. Zawiera wybór kilkuset,
z wielu lat peregrynacji po terenie Beskidu Niskiego
i Bieszczadów, wyjątkowych fotografii wraz z opisami. Za‑
prasza do niespiesznego kontemplowania piękna sztuki
cerkiewnej, opartego na powtarzanych od wieków kano‑
nach ikonograficznych.

Dla turystów odwiedzają‑
cych południe Podkarpa‑
cia, dzieje bieszczadzkich
zbójników należą do mało
znanych kart przeszłości
tej ziemi. Dla wielu fakt ich
przeszło 500-letniej (1340–
1772) nieprzerwanej dzia‑
łalności budzi wręcz zdu‑
mienie. Stanisław Orłowski
opisuje barwnie nie tylko
losy bieszczadzkich zbójów,
ale odtwarza również obraz
epoki, w której przyszło im
żyć. W oparciu o zachowa‑
ne źródła historyczne oca‑
la od zapomnienia obraz przeszłości i odtwarza prawdę
dziejową o życiu codziennym bieszczadzkich zbójników
od XIV do XVIII wieku. Tołhajami nazywano zbójów za‑
mieszkujących wioski na południowych zboczach Karpat
(w owym czasie na Węgrzech) i dokonujących rabunków
po polskiej, czyli północnej stronie granicznego Beskidu,
jak wówczas nazywano Bieszczady i Beskid Niski.
Stanisław Orłowski, Tołhaje czyli zbóje w Bieszczadach, Wydawnictwo Carpathia, Rzeszów 2009

Grażyna i Zygmunt Malinowscy oraz Elżbieta i Piotr
Marciniszyn, Ikony i cerkwie. Tajemnice łemkowskich świątyń, Wydawnictwo Carta Blanca, Warszawa 2009
Zdaniem Jacka Szarka i Grzegorza Sitko, au‑
torów drugiego wydania przewodnika Dzikie
Bieszczady, pomoże on poznać najciekawsze
miejsca w Bieszczadach, obserwować niezwy‑
kłe spektakle natury, osobliwości przyrodni‑
cze połonin, świat puszczańskich drapieżców
i zgłębić tajemnice skomplikowanej historii
tego regionu.

Książkę czyta się jak najlepszy bestseller.
Widać wyraźnie, że jej autorzy czują temat
i mają świadomość wielkiej odpowiedzial‑
ności za słowo. Wiele z tych tematów, o ile
nie wszystkie, sami zgłębili przez lata prze‑
mierzając bieszczadzkie ścieżki. Jeżeli więc
szukacie żywego przewodnika, napisanego
z pasją i ilustrowanego fenomenalnymi wręcz
zdjęciami – po Dzikie Bieszczady sięgnijcie
bezzwłocznie.
Jacek Szarek i Grzegorz Sitko, Dzikie
Bieszczady, Wydawnictwo Carpathia,
Rzeszów 2009

Lubla to miejscowość o bogatej historii.
Pierwsza historyczna wzmianka o wsi po‑
chodzi z roku 1185, a o istniejącej w niej pa‑
rafii z 1277 r. Z całą pewnością więc można
przyjąć, że należała do jednych z pierwszych
osad na terenie dzisiejszego Podkarpacia.
Z ponad 800-letniej historii wsi do naszych
czasów przetrwał niezwykle cenny drew‑
niany kościół wraz z zabytkowym wyposa‑
żeniem. Odrębny rozdział poświęcony jest
dworowi Rogoyskich i Dzianottów, którego

historię zakończył ostrzał radzieckiego czoł‑
gu w 1944 r. Ale najcenniejszy walorem tego
przewodnika jest niewątpliwie zestaw zdjęć
archiwalnych i współczesnych, które ilustru‑
ją ciekawą opowieść o losach wsi, parafii i lu‑
dzi którzy ja tworzyli.
Ks. Marcin Nabożny, Lubla. Informator
historyczno-turystyczny, Wydawnictwo
RUTHENUS, Krosno 2009

