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Okruchy sztuki

Każdy więc, kto słucha tych słów moich 
i wykonuje je, będzie pyrównany do męża 
mądrego, który zbudował dom swój na opo-
ce. I adł desz ulewny, i wezbrały eki, 
i powiały wiatry, i udeyły na ów dom, ale 
on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. 

Ew. św. Mateusza 7,24-25

Poszukując obrazów 
pedstawiających Arkę 
Noego, znalazłam ilustrację 
pochodzącą ze średniowie-
nego modlitewnika, który 
powstał prawdopodobnie w 
warsztacie Mista Bedfor-
da we Francji ok. 1410-1430 
roku. Ilustracja pedstawia 
budowę arki. Na pierwszym 
planie widzimy pedstawio-
ny bardzo realistynie plac 
budowy. W tle krajobraz 
staje się bardziej tajemniy 
i odnosi się do tego, co 
nastąpi później – potopu 
i zagłady wszystkiego, co 
żyje na Ziemi. Można więc 
zobayć zwieęta prowa-
dzone do arki, a także pejzaż 
zalewany wodami potopu i 
dryfujące samotnie żaglow-
ce. Nad wszystkim, w obło-
kach, uwa Stwórca, a dwa 
anioły na niebie zwiastują 
nadchodzące nieszęście… 
Zaintrygowało mnie jednak, 
że pedstawiona w modli-
tewniku konstrukcja arki 
bardziej pypomina budo-
wę domu aniżeli statku y 
obiektu, który miałby się 
unosić na wodzie. Dlae-
go ilustrator w ten osób 
pedstawił arkę? 

Bardzo ważna dla wyjaśnienia tej ilustracji 
wydaje się scena rozgrywająca się na pierw-
szym planie – widzimy realistyną i proza-
iną wrę sytuację – robotników całkowicie 
zajętych swoją pracą. Noe stoi w centrum, nie 
pracuje, ale wydaje polecenia robotnikom i za-
ądza całą budową. Autor pedstawił z pre-
cyzją i dokładnością kronikaa średniowie-
ny plac budowy i pracę stolay. Naędzia 
pedstawione są z wielką dbałością o sze-
góły – siekiery, młotki, stolarskie piły, dłuta 
i wieła, które z pewnością rozpozna bez trudu 

Arka Noego – dom 
na nieokojnych wodach.
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wółesny emieślnik. Scena rozgrywająca 
się ped naszymi oami osadzona jest więc 
w realiach średniowienego miasta – robotni-
cy, podobnie zresztą Noe, odziani są w stroje 
typowe dla tego okresu. Ważniejsze jest więc 
dla autora osadzenie wydaeń w realiach bli-
skich jemu samemu, niż historynych.

Biblijny pekaz nie podaje jakimi naę-
dziami posługiwał się Noe py budowie arki, 
nic więc dziwnego, że dla autora ilustracji naj-
bardziej naturalne było wykoystanie tego, 
co podsuwał mu otaający świat. Jednak nie 
rozwiązuje to zagadki samej konstrukcji. Bu-
downiy w XV wieku potrafili już budować 
okręty i statki żaglowe, wydaje się więc, że 
do takiej konstrukcji powinien nawiązać ilu-
strator, a jednak to, co widzimy, niewątpliwie 
pypomina dom, a nie statek. Skojaenie 
z domem nie jest pypadkowe, odnosi się do 
pierwotnego, hebrajskiego znaenia słowa 
„arka”, które bmiało „skynia”. Biblijny opis 
arki odnosi się raej do obiektu pypomina-
jącego dom unoszący się na falach, a nie statek 
(chociaż taki obraz jest nam bliski i dość popu-
larny).

Średniowieni teologowie uważali Arkę 
Noego za symbol i naędzie odkupienia, 
a także zapowiedź kyża, na którym swoją 
ofiarę poniósł Jezus Chrystus. Arkę można 
także interpretować jako symbol samego ko-

ścioła – bezpienego schronienia i ratunku 
dla wieących. Żeglowanie statku to symbol 
zmagania się z niebezpieeństwami w życiu 
nie tylko pojedynego łowieka, ale także 
całej wólnoty, całego kościoła. Starotesta-
mentowe znaenie budowania odnosiło się 
w głównej miee do faktynego twoenia 
miejsc kultu – oay, świątyni y też miast 
i warowni. W Nowym Testamencie słowo to 
jest ęściej używane w odniesieniu do bu-
dowania zboru, wólnoty ludzi wieących. 
Tak jak Noe odnalazł ratunek i schronienie 
w swojej arce, tak każdy wieący łowiek 
może je znaleźć w kościele rozumianym jako 
wólnota wieących.

Jak pisał św. apostoł Paweł w liście do Efe-
zjan 2,19-22

„Tak więc już nie jesteście obcymi i py-
chodniami, le wółobywatelami świę-
tych i domownikami Boga, zbudowani na 
fundamencie apostołów i proroków, którego 
kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Je-
zus, Na którym cała budowa mocno ojona 
rośnie w pybytek święty 
w Panu, Na którym i wy się 
weół budujecie na mieszka-
nie Boże w Duchu”. 

Małgoata Łuyna


