Z życia i wiary

Okruchy sztuki

Wół i osiołek
Dzisiaj w Betlejem dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina,
że panna czysta, że panna czysta
porodziła syna,
Chrystus się rodzi na świat przychodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają
cuda cuda ogłaszają.
W popularnej kolędzie obok Aniołów, królów i pasterzy witają Narodzonego Chrystusa
także zwierzęta. Z biblijnego tekstu nie dowiadujemy się niczego na temat obecności zwierząt w czasie narodzenia Jezusa. Możemy się
jedynie domyślać, że tak właśnie wyglądało to miejsce. Jednak w tradycji chrześcijańskiej bardzo żywy jest zwyczaj przedstawiania
w stajence zwierząt. Często są to owieczki, ale
jednym z najbardziej popularnych motywów
jest przedstawienie woła i osła. Na wielu obrazach przedstawiających scenę narodzenia Chrystusa znajdziemy właśnie tę parę zwierząt.

Giotto di Bonde, Narodzenie, 1304-06r.
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W ten sposób przedstawił scenę Narodzenia Pańskiego Giotto
w swoich freskach wykonanych w kaplicy
Scrovegnich w Padwie.
Oprócz woła i osła, widzimy tam stadko owiec
oraz prawdopodobnie
kozła. Podobnie przedstawił tą scenę inny
włoski artysta – Domenico Ghirlandaio w obrazie pt. „Narodzenie”
z 1492r., a także niemiecki malarz i rysownik Martin Schongauer
w obrazie z 1480r. Te
same zwierzęta znajdujemy w ilustracji modlitewnika pt. „Godzinki Anny Bretońskiej” Jean Bourdichon, Godzinki
wykonanej w latach Anny Bretońskiej, 1503-08r.
ok. 1503-1508 w Tours przez iluminatora
Jeana Bourdichona.
W tej iluminacji wół
i osiołek znajdują się
tak blisko Chrystusa,
że sprawiają wrażenie,
jakby także się nim
opiekowały.
T y m c z a s e m
w ani jednej z czterech Ewangelii nie
znajdujemy wzmianki
o żadnym z tych zwierząt. Ewangeliści nie
wspominają
nawet
o owieczkach. Najbardziej obszerny opis
Domenico Ghirlandaio,
Narodzenie, 1492r.
Narodzenia
podaje
Ewangelista Łukasz,
u którego czytamy, że Maria „porodziła syna
swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla
nich miejsca w gospodzie”. Czyżby taki sposób
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przedstawiania
był tylko wynikiem dedukcji – jest żłóbek,
muszą być i
zwierzęta?
Tradycja malowania
tych
zwierząt
ma
swoje
źródło
w konkretnym
tekście
historycznym,
jest
nim księga apokryficzna
powstała
prawdopodobnie
między VI-VIII
wiekiem, zwana
Ewangelią Pseudo
Mateusza.
Martin Schongauer,
Narodzenie, 1480r.
Tekst ten, podobnie jak inne
apokryfy (księgi nie włączone do kanonu Pisma Świętego) powstał długo po narodzeniu
Chrystusa i traktowany jest raczej jak legenda, za pośrednictwem której, próbowano uzupełnić te informacje, które nie pojawiają się
w ewangeliach kanonicznych. Jednak popularność tej księgi, szczególnie w okresie średnio-
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wiecza, naznaczyła sposób przedstawiania Narodzenia Pańskiego w sztuce. Artyści kolejnych
epok odnosili się zazwyczaj bardzo wiernie do
tej tradycji.
W tym Ewangelii Pseudo Mateusza czytamy, że Maria „złożyła Dzieciątko w żłobie,
a wół i osioł przyklękając złożyli Mu pokłon.
I wypełniło się to, co zostało powiedziane przez
proroka Izajasza: <Poznał wół Pana swego i osioł
żłób Pana swego>. Zwierzęta otoczyły Dzieciątko i wielbiły Je nieustannie. Wtedy wypełniły się słowa proroka Habakuka: <Objawisz się
w pośrodku zwierząt>”. Historycy właśnie ze
słów proroka Izajasza wywodzą inspirację dla
tej sceny: „Wół zna swego właściciela, a osioł
żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania,
mój lud niczego nie rozumie” (Ks. Izajasza 1,3).
Idąc za średniowiecznym tekstem oraz inspiracją malarską, artyści kolejnych epok powtarzali ten motyw, chcąc nadać
swoim dziełom wiarygodności,
lub też po prostu uczynić scenę
Narodzenia Pańskiego bardziej
przystępną i bliższą zwykłym ludziom.
Małgorzata Łuczyna
Cytat z Ewangelii Pseudo Mateusza za:
„Apokryfy Nowego Testamentu, pod red. ks.
Marka Starowieyskiego, WAM, 2003.
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