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dr hab. Andrzej Zięba

- kierownik Ośrodka Badań Nad Kulturą Ormiańską w Polsce przy Polskiej Akademii Umiejętności,
współkurator wystawy

Przyczyn, dla których dzieje ormiańskiego klasztoru żeńskiego we Lwowie były szczególne, można wyliczyć dwie.
Pierwsza to wyjątkowość form żeńskiego monastycyzmu ormiańskiego, druga to tradycyjna rola kobiet w obyczajowości
Ormian.
Losy Armenii, poprzez stulecia podbijanej przez kolejnych najeźdźców wrogich chrześcijaństwu, sprawiły,
że aby zapewnić bezpieczeństwo mniszkom wystawionym na brutalne ataki trzeba było ukryć je w prywatność, po domach
rodzinnych, czyli zrezygnować z osobnych klasztorów, wznoszonych dawniej, w starożytności. Tak być nie musiało wśród
Ormian polskich, bo tu niebezpieczeństwo pogromów i gwałtów nie było już tak wielkie, jak na Wschodzie. Ideę wspólnoty
organizowanej przez same kobiety nie łatwo było jednak pogodzić z zasadą męskiej dominacji w życiu rodzinnym,
obowiązującą wśród ormiańskich imigrantów w stopniu wyższym, niż to miało miejsce w społeczeństwie staropolskim.
Pierwsze ormiańskie mniszki w Polsce były całkowicie podległe władzy seniorów gminnych, którzy uzurpowali sobie nawet
prawo wyrażania zgody na przystąpienie nowych kandydatek do ich wspólnot. Trzy klasztory mniszek ormiańskich
funkcjonowały w Królestwie Polskim: największy w Kamieńcu Podolskim przy kościółku pod wezwaniem Zwiastowania
Najświętszej Marii Panny, drugi we Lwowie, przy kościele św. Krzyża, trzeci, najskromniejszy, w Jazłowcu. Wśród mniszek
w XVII w. były co najmniej dwie wyświęcone na diakonisy, co upoważniało je do nauczania współsióstr – Rypsyma
Spendowska w Jazłowcu i Maria Bohosówna w Kamieńcu. Oba te klasztory zniszczyły jednak najazdy Turków w drugiej
połowie tego stulecia.
W dobie unii Kościoła polskich Ormian ze Stolicą Apostolską w Rzymie rozpoczęła się zmiana statusu mniszek,
które wtedy wszystkie schroniły się we Lwowie. Pod koniec XVII w. powstała tam nowa wspólnota, już katolicka,
pod wezwaniem św. Rypsymy. Z tej wspólnoty, po przyjęciu reguły benedyktyńskiej w wersji opracowanej niegdyś przez
m. Magdalenę Mortęską (tzw. reguła chełmińska), wykształcił się konwent, który z ducha był nadal
ormiański, ale uformowany według łacińskiego modelu, niezależny od starszych gminy
ormiańskiej, autonomiczny pod ogólną zwierzchnością ormiańskokatolickiego biskupa, z kobietą
jako przełożoną. Nie doszło do tego łatwo. Opory i uprzedzenia były wielostronne. Nie obyło się
bez „zamieszania wielkiego”, a mniszkom „oczy we dnie i w nocy prawie od łez nie wysychały” –
czytamy w ich kronice klasztornej. Wreszcie, 20 stycznia 1701 r., zjawili się w klasztorze dwaj
hierarchowie ormiańscy: arcybp Wartan Hunanian i bp Deodat Nersesowicz. Pierwszy z nich był
ordynariuszem, zaś drugi – administratorem diecezji lwowskiej.
„I zasiedli na elekcję ksieni. Po starszemu szły panny zakonne wszystkie po jednej przed urząd
ten duchowny, dobrowolne swoje dodawały głosy, aż do ostatniej. Zgodnie głosując,
mianowali pannę Mariannę Nersesowiczównę” – pisze kronika.
Kilkanaście dni później, 6 lutego, pierwsza ksieni, siostra biskupa, wcześniej benedyktynka
łacińska w klasztorze jarosławskim, „święcona była przez x(iędza) biskupa w katedralnym
kościele z wielkim nabożeństwem, kazaniem i napływem gości”. Najbardziej widowiskowym
momentem ceremonii było wręczenie ksieni pastorału – baculus pastoralis, czyli kija
pasterskiego, atrybutu biskupów, opatów, archimandrytów i infułatów.
Po raz pierwszy w historii Ormian – otrzymała go wtedy kobieta.
Zakonnica ormiańska w tradycyjnym
ubiorze; diaspora bliskowschodnia,
pocz. XX w.
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Odtąd pozłacany pastorał przechodził z rąk do rąk kolejnych jedenastu ksieni.
Były to (w nawiasach daty ich rządów):
Marianna Ksawera Nersesowiczówna (1701-1710)
Helena Fortunata Spendowska (1710-1751)
Magdalena Benedykta Manczukiewiczówna vel Manczukowska (1751-1757)
Maria Alojza Augustynowiczówna (1757-1772)
Marianna Rypsyma Matiaszewiczówna (1772-1789)
Gertruda Ksawera Teodorowiczówna vel Kirkorowiczówna (1791-1796)
Barbara Weronika Piramowiczówna (1796-1827)
Ludgarda Kolumba Nedejówna vel Nedyjówna (1827-1835)
Anna Ludwika Krzysztofowiczówna (1839-1843)
Rozalia Kajetana Popowiczówna vel Sarkisiewiczówna (1845-1893)
Joanna Alojza Janowiczówna (1895-1927).
Począwszy od Nersesowiczówny ksienie były portretowane, a ich okazałe portrety, malowane farbami olejnymi na płótnie, wieszano w chórze katedralnym. Był on dostępny tylko dla sióstr,
które w czasie liturgii śpiewały tam i grały na instrumentach. Poza tym opiekowały się katedrą
i szyły dla niej szaty liturgiczne. Przy klasztorze prowadziły też szkołę dla dziewcząt,
która w wieku dziewiętnastym zyskała wielki prestiż i popularność, przyciągając córki rodzin
trzech obrządków katolickich Lwowa i okolic – ormiańskiego, łacińskiego i ruskiego, jak też
wyznania mojżeszowego.
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Pierwszym odkrywcą portretów dla świata pozaklasztornego był Felicjan Łobeski, lwowski malarz i literat, autor Opisu
obrazów znajdujących się w kościołach miasta Lwowa, publikowanego na łamach „Dodatku Tygodniowego przy Gazecie
Lwowskiej” (1853). Opatrzone wtedy były tylko inicjałami imion i nazwisk ksień. Dopiero potem ktoś wpisał u dołu każdego
z portretów pełne imiona i nazwiska, tak interpretując inicjały, jak to dziś widać w pięknie wykaligrafowanych inskrypcjach
(czyli nie zawsze zgodnie z faktami). Z czasem doszły jeszcze dwa portrety kolejnych ksień, aż po ostatnią z tych, które były
Ormiankami – Joannę Alojzą Janowiczówną. Jej następczyni, Elekta Orłowska, pochodząca z polskiej rodziny herbu Lubicz,
nie została już sportretowana. Kilka z tych portretów pokazano na Wystawie Ormiańskiej we Lwowie, trwającej od czerwca
do października 1932 r. Mieczysław Gębarowicz, wybitny znawca sztuki lwowskiej doby staropolskiej, docent
w Uniwersytecie Jana Kazimierza, napisał o nich w katalogu tej wystawy: „malowidła te przeważnie nieznanego choć nie
podrzędnego pędzla, nie są na ogół pozbawione wartości artystycznej, a dzięki ujęciu posiadają nieraz sporo siły wyrazu”
(„Posłaniec św. Grzegorza”, 1932, nr 64-66).
Portrety przetrwały szczęśliwie wojnę, ale nadeszła zmiana granicy wschodniej Polski. W 1946 r. ksieni Orłowska
nakazała wyjąć płótna z ram i zrolować je. Obrazy z całym dobytkiem benedyktynek pojechały do Polski, którą przeniesiono
na zachód. Konwent lwowski osiadł najpierw przy opactwie benedyktyńskim w wielkopolskim Lubiniu, gdzie w 1954 r.
zmarła ksieni Orłowska, a w 1958 r. przeniósł się do Wołowa. Tam, w 1961 r., doszło do zjednoczenia z zakonem
benedyktynek łacińskich i rezygnacji z obrządku ormiańskiego.
Nowa siedziba konwentu była zbyt skromna i ciasna, aby dało się zawiesić na jej ścianach wszystkie wizerunki
dostojnych opatek. Wyeksponowane zostały tylko cztery, pozostałe czekały na lepsze czasy, zwinięte w rulon, spłaszczony
wskutek długiego leżenia niczym naleśnik. Widziała je Małgorzata Borkowska, uczona benedyktynka, i poinformowała o ich
istnieniu w pracy pt. Słownik polskich ksień benedyktyńskich (1996), lecz chyba nikt na tę informację nie zwrócił większej
uwagi. Dokładnie 30 maja 2013 r. Roma Obrocka w imieniu Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich po raz pierwszy
odwiedziła Wołów. Pierwszym efektem wizyty było sfotografowanie czterech wiszących portretów. Trzy z tych reprodukcji
zostały opublikowane z dodatkiem biogramów ksień w kalendarzach Fundacji (2014, 2016 i 2017). W maju 2017 r.
przeorysza wołowska, s. Maria Danuta Trybała, oznajmiła, że siostry chcą podarować Fundacji portrety zrolowane.
Było to motywowane tym, że Fundacja, założona przez kard. Józefa Glempa, działająca dziś pod patronatem kard. Kazimierza
Nycza, zbiera i opiekuje się historycznym dziedzictwem Kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce – księgami i paramentami
liturgicznymi, obrazami, rękopisami, starodrukami i dokumentami. Jeszcze w tym samym miesiącu portrety zostały
odebrane przez Romę Obrocką i Elżbietę Łysakowską, zaś następnego dnia ekipa z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
przewiozła je do Krakowa, gdzie czekała je pilna i niezbędna renowacja. Po rozwinięciu okazało się, że przetrwały szczęśliwie
ponad 70-letnią wędrówkę. Po kolejnych darowiznach w posiadaniu Fundacji znalazły się cztery pozostałe portrety,
przywiezione w 2020 r. do Warszawy przez jej prezes, Marię Ohanowicz-Tarasiuk, oraz inne pamiątki po lwowskim
klasztorze. Dar sióstr wołowskich ma dla Ormian polskich wielką wartość. Jego artystyczne walory można w pełni ocenić
po restauracji przeprowadzonej przez mgr Jolantę Pollesch.
Wystawa składa się z 3 części. W pierwszej (sala 1 i część sali 4) prezentujemy Kościół Ormian polskich. Widz znajdzie
tu m.in. faksymile przywileju króla Kazimierza Wielkiego dla ich pierwszego biskupa lwowskiego Grzegorza (1367), portrety
jego następców, już katolickich, szczególnie związanych z benedyktynkami (Jana Tobiasza Augustynowicza, Jakuba Waleriana
Tumanowicza, Józefa Teodorowicza), starodruki treści teologicznej, księgi i szaty liturgiczne. Część druga (sale 2-4) opowiada
o benedyktynkach ormiańskich – ich ksieniach, szkole, kapeli i folwarku. Obok portretów prezentujemy tu obraz Józefa
Brandta inspirowany przez opowieść o losach mniszek ormiańskich z Kamieńca.
Część trzecia to artefakty związane
z najbliższymi sąsiadkami benedyktynek ormiańskich – klasztorem
benedyktynek łacińskich pod wezwaniem Wszystkich Świętych na przedmieściu Krakowskim pod Lwowem.

 Ksieni Elekta Orłowska wraz z nauczycielami i uczennicami, 1931
(zbiory Teresy Znamierowskiej)

Kościół p.w. Świętego Krzyża we Lwowie. 
Przy kościele tym do wieku XVII rezydowały mniszki ormiańskie,
stąd nazywano go „kościołem białogłowskim”
(fot. współczesna, Wikimedia Commons, autor: Aeou)
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Joanna Sławińska

- kustosz Działu Zbiorów Muzealnych, współkurator wystawy

Mniszki benedyktynki (łac.: ORDO MONIALIUM
SANCTI BENEDICTI) są żeńską gałęzią benedyktynów, zakonu
założonego przez Benedykta z Nursji (ok. 480-547) na Monte
Cassino we Włoszech. Opracowaną przez św. Benedykta
regułę zakonną przyjmowały następnie inne klasztory,
również żeńskie, począwszy od konwentu, w którym
przebywała jego siostra, św. Scholastyka. Klasztory
benedyktyńskie były autonomiczne i podlegały jedynie
jurysdykcji miejscowych biskupów. Najstarszym klasztorem
benedyktynek na terenie Polski było opactwo w Staniątkach
k. Krakowa (przed 1228). U progu nowożytności polskie
klasztory przeżywały głęboki kryzys. Do reformy i odrodzenia
zakonu doszło za sprawą Magdaleny Mortęskiej, która w 1578
r. wstąpiła do klasztoru w Chełmnie. Mortęska zainicjowała
nowy przekład reguły św. Benedykta na język polski,
opatrzony obszernymi objaśnieniami (tzw. deklaracjami)
w duchu zaleceń tyczących się życia zakonnego
sformułowanych na soborze trydenckim. W 1605 r. ta reguła
reformowana została zatwierdzona przez papieża, a rok
później wydana w Krakowie. Istotą reformy chełmińskiej był
nacisk na pogłębienie życia modlitewnego oraz formację Klasztor i kościół ss. Benedyktynek we Lwowie, 1837 r. rycina,
intelektualną mniszek. Działalność m. Mortęskiej zaowo- Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie
cowała w szybkim czasie powstaniem dwudziestu nowych konwentów. Oprócz opactwa w Staniątkach wszystkie polskie
klasztory benedyktynek przyjęły nową wersję reguły, tworząc Kongregację Chełmińską. Benedyktynki odegrały ważną rolę
w historii Rzeczypospolitej polsko-litewskiej na polu edukacji; w ich klasztorach kształciły się świeckie dziewczęta
wywodzące się ze średniej szlachty oraz mieszczaństwa.
Klasztor benedyktynek łacińskich pod wezwaniem Wszystkich
Świętych we Lwowie założyła w 1596 r. Katarzyna
Szaporowska, która została również pierwszą ksienią.
Jej dwie następczynie i zarazem młodsze siostry, Anna
i
Krystyna Szaporowskie, odbyły formację zakonną
u m. Mortęskiej, dzięki czemu później
ukształtowały wspólnotę lwowską według reguły
chełmińskiej. Do konwentu Wszystkich Świętych
wstępowały licznie córki możnych rodów
szlacheckich i magnackich, co wpływało na zasobność klasztoru. Jedną z ksień była Dorota
Daniłowiczówna, ciotka Jana III Sobieskiego,
którą król „mocno szanował, kochał, poważał
i całe szczęście swych zwycięstw jej modlitwom
przypisywał”. To właśnie klasztor łacinniczek zapewnił formację zakonną zdecydowanym na przyjęcie
reguły św. Benedykta ormiańskim mniszkom
św. Rypsymy. Ksieni Helena Eleonora Kazanowska
wysłała w tym celu do Ormianek dwie zakonnice, Helena Eleonora Kazanowska,
ksieni benedyktynek łacińskich we Lwowie
Aleksandrę Ducankę oraz Katarzynę Anielę Zebrzydowską,
(fragment portretu), olej, płótno,
z których pierwsza „bawiła się spisywaniem rozmyślań i ćwicze- Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie,
fot. Jolanta Pollesch
nia konwentowi potrzebnego, także i ćwiczeniem panien
świeckich”, a druga „w refektarzu regułę i inne księgi zgromadzeniu czytała”. Kazanowska wsparła
też sprawę mniszek św. Rypsymy w Rzymie, ostatecznie zezwalając na ich późniejsze
usamodzielnienie się i wybór własnej ksieni.
Stosunki miedzy obu klasztorami układały się dobrze. Szczególną przyjaciółką Ormianek była ksieni
Anna Eleonora Kossakowska. Po pożarze, który w 1748 r. zmienił klasztor ormiański „w garść
popiołu”, zaoferowała ona gościnę w swoim klasztorze poszkodowanym mniszkom,
argumentując, iż „będąc jednej reguły, we wszystkiem się zgadzać będziemy”.
Prezentowane na wystawie pamiątki po klasztorze Wszystkich Świętych,
przechowywane są obecnie w opactwie w Krzeszowie na Dolnym Śląsku,
dokąd po drugiej wojnie światowej przeniosły się lwowskie benedyktynki łacińskie.
Relikwiarz z relikwiami św. Benedykta z Nursji i św. Rypsymy, pochodzącego z klasztoru Panien Benedyktynek
Ormiańskich we Lwowie, a obecnie pozostającego w kulcie w Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Wołowie, XVIII w.
t Mosiądz, srebrzony, złocony, emalia malarska. Relikwiarz zawiera relikwie głównych patronów benedyktynek
ormiańskich. Na jednej z zachowanych plakiet emaliowanych znajduje się przedstawienie św. Rypsymy w stroju
benedyktynki.
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dr hab. Andrzej Zięba

- współkurator wystawy

Sąsiedztwo innych klasztorów żeńskich oznaczało dla Ormianek wyłącznie kontakty z zakonnicami obrządku
łacińskiego. Klasztor lwowski, gdy powstawał na przełomie XVII i XVIII w., był jedynym zgromadzeniem jednocześnie
ormiańskim i katolickim zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
Najbliższymi sąsiadkami były więc benedyktynki łacińskie z przedmieścia Lwowa, z którymi Ormianki od samego
początku aż po XX w. żyły wręcz w symbiozie. Częste, ale luźniejsze relacje łączyły je z lwowskimi klasztorami sakramentek,
lanek, urszulanek, franciszkanek. Goszczono się wzajemnie w razie potrzeby, uczestniczono w swych świętach,
obdarowywano pobożnymi lekturami, a i własnymi wypiekami, gdyż Ormianki znane były ze swych rewelacyjnych pierników,
godnych biskupiego podniebienia.
Z klasztorami benedyktyńskimi położonymi poza Lwowem istniały relacje okazjonalne. W spuściźnie archiwalnej po
benedyktynkach sandomierskich znajdują się doniesienia o śmierci sióstr ormiańskich ze Lwowa i prośby o modlitwy za ich
dusze. Wizyty i korespondencje wymieniane były też z Jarosławiem i Przemyślem.
Pożar klasztoru ormiańskiego w 1872 r. spowodował nawiązanie bliskich kontaktów z opactwem w Staniątkach.
Ksieni Sarkisiewiczówna zawitała tam podczas przeprowadzania kwesty na odbudowę siedziby swego konwentu
i rozchorowała się niebezpiecznie. Z tego powodu zjechały do Staniątek trzy kolejne Ormianki. Była to okazja do porównań
i obserwacji nieco odmiennych form pobożności, obyczajów, a także strojów zakonnych. Podczas wojny ukraińsko-polskiej
o Lwów (1918/1919) ponownie gościła w Staniątkach ormiańska ksieni (Janowiczówna) z towarzyszką. Obie, „jako nasze
siostry”, zostały dopuszczone do klauzury i modlitw. Z kolei w 1923 r., na usilne prośby abp. Teodorowicza kierowane
do staniąteckiej ksieni Hilarii Szczerbianki, przyjechały do Lwowa dla reformy sióstr ormiańskich Waleria Gertruda Górska
i Michalina Roberta Tatolówna. Jednak szybko się stamtąd wycofały, gdyż zorientowały się, że klasztor lwowski nie podzielał
opinii o konieczności reformy.
Po opuszczeniu Lwowa w 1946 r. konwent ormiański zamierzał zatrzymać się w klasztorze benedyktynek
w Przemyślu. Okazało się, że wskutek zniszczeń wojennych pozostały po nim niemal tylko ruiny. W nowej siedzibie na Śląsku
benedyktynki ormiańskie wtopiły się już bez reszty w ogólnopolską kongregację benedyktynek łacińskich. I tak sąsiadki stały
się rodziną.

Kazimiera Hilaria Szczerbianka (1865-1943),
ksieni benedyktynek w Staniątkach,
na prośbę abpa Teodorowicza
wspomagała reformę benedyktynek ormiańskich,
Archiwum Opactwa Mniszek Benedyktynek
w Staniątkach

s. Julia Waleria Gertruda Górska,
Archiwum Opactwa Mniszek Benedyktynek
w Staniątkach

Opactwo w Staniątkach, rysunek w Kronice klasztornej,
wyk. Marcin Pochwalski, 1783, Archiwum Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
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Jolanta Pollesch

- główny konserwator Muzeum UJ, współkurator wystawy

Przedmiotem prac konserwatorskich było jedenaście portretów ksień benedyktynek ormiańskich ze Lwowa.
Na obrazach widoczne były liczne zniszczenia. Warstwa malarska, krucha, odspajała się od podobrazia płóciennego.
Kolorystyka obrazów była zniekształcona w wyniku mocnych zabrudzeń i przemalowań. Liczne ubytki, głównie w miejscach
zagięć podobrazia i wzdłuż krawędzi, oraz sfalowania podobrazia spowodowały dodatkowe zniszczenia. Konserwacja
poprzedzona została badaniami ﬁzycznymi i chemicznymi powalającymi na poznanie podobieństw i różnic technologicznych, sposobów malowania portretów przez artystów, a także stanu zachowania obiektów. Głównym założeniem
przyjętym podczas konserwacji było uszanowanie historycznego charakteru dzieł, a celem – przywrócenie oryginalnego
wyglądu portretowanych osób. Prace polegały na oczyszczeniu podobrazia oraz warstwy malarskiej, usunięciu przemalowań
i pociemniałych werniksów, prostowaniu i konsolidacji odspajającej się warstwy malarskiej wraz z zaprawą od płótna,
które przez lata stało się kruche i osłabione mechanicznie. Podobrazie wzmocniono wykonując zabieg dublowania przy
zastosowaniu Bevy 371 ﬁlm. Wykonanie scalenia warstwy malarskiej poprzedziły uzupełnienia ubytków płótna i zaprawy.
Powierzchnia obrazów zabezpieczona została werniksem, który wydobył głębię kolorystyki portretów. Wszystkie użyte
materiały w konserwacji obrazów są odwracalne, co było pierwotnym zamierzeniem konserwatora. Praca przy zespole
omawianych portretów była bardzo ciekawym doświadczeniem konserwatorskim, pozwalającym zapoznać się z warsztatem
malarskim artystów kręgu lwowskiego.
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Joanna Sławińska

- kustosz Działu Zbiorów Muzealnych, współkurator wystawy

Jedenaście portretów ksień benedyktynek ormiańskich powstawało w przeciągu przeszło dwóch wieków.
Co do większości z nich nie mamy pewności, że zostały namalowane z natury; mogły być wykonane po śmierci osoby
portretowanej. Wizerunek pierwszej ksieni, Marianny Ksawery Nersesowiczówny, jest zapewne najstarszy. Kolejne osiem
portretów wykonano według wspólnego schematu kompozycyjnego (zmodyﬁkowanego w portrecie Marianny Alojzy
Augustynowiczówny). Analizując te obrazy możemy zauważyć wiele zaskakujących zależności pomiędzy nimi również
w zakresie identycznego przedstawienia poszczególnych elementów kompozycji (krzywaśni pastorału, różańca, oprawy
księgi, pierścienia), wskazujące na praktykę kopiowania starszych wizerunków przez twórców kolejnych przedstawień.
I tak na portrecie Heleny Fortunaty Spendowskiej wzorowane są konterfekty Gertrudy Ksawery Kirkorowiczówny
Teodorowiczówny oraz Marianny Kolumby Nedejówny; portret Magdaleny Benedykty Manczukiewiczówny posłużył

fot. Jacek Kumański

Siedem wizerunków chronologicznie pierwszych ksień należy do nurtu późnobarokowego malarstwa cechowego,
którego główną cechą było skupienie się na twarzach portretowanych, najstaranniej opracowanych, przy potraktowanych
sumarycznie pozostałych elementach kompozycji. Autorzy obrazów pozostają nieznani. Należy ich szukać we lwowskim
środowisku artystycznym, być może wśród artystów pracujących dla katedry ormiańskiej. W tej tradycji utrzymany jest
również portret Nedejówny, przypisywany François Guérardowi, działającemu we Lwowie po 1810 r. Do nowego nurtu
stylowego – biedermeieru – należy portret Anny Ludwiki Krzysztofowiczówny, sygnowany przez lwowskiego malarza Jana
Piotra Łuczyńskiego (1816-1855). Według zamieszczonej na obrazie daty – 1841 – portret został namalowany za życia ksieni.
Rozalię Kajetanę Popowiczównę Sarkisiewiczównę sportretował Ludomir Koehler (zm. 1926), absolwent Szkoły Sztuk
Pięknych w Krakowie, ceniony portrecista, autor portretu Izaaka Isakowicza, arcybiskupa lwowskiego obrządku
ormiańskiego. Obraz powstał w roku śmierci portretowanej (1893), na podstawie fotograﬁi. Zdjęcie fotograﬁczne posłużyło
również za wzór do portretu Joanny Alojzy Janowiczówny, wykonanego w 1930 r., a więc kilka lat po śmierci ksieni. Jego
autorem był Janusz Rybałtowski (1895-1954) obdarzony dużymi zdolnościami malarz-amator.
Portrety stanowią spójny pod względem typologicznym i ikonograﬁcznym zespół. Ksienie przedstawione
są w uroczystym stroju ubieranym do chóru zakonnego. Składają się nań narzucany na habit obszerny płaszcz z szerokimi
rękawami (tzw. kukulla) oraz nakładana na welon korona z usztywnionych pasków płótna, z naszytym nad czołem
karmazynowym krzyżem, nakryta przeźroczystym welonem z muślinu. Elementami pozwalającymi rozpoznać godność
zakonną portretowanych są insygnia: pastorał, pektorał i pierścień. Do atrybutów ksieni należy również księga,
najprawdopodobniej reguła św. Benedykta.
Pod względem ikonograﬁi portrety nie różnią się od współczesnych im wizerunków ksień benedyktynek znanych
z innych polskich klasztorów. Obrazy wisiały pierwotnie na chórze zakonnym, wpisując się w tradycję galerii portretowych,
praktykowaną na terenie Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w klasztorach oraz rezydencjach biskupich i świeckich.
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Portrety ksień ormiańskich stały się inspiracją dla wybitnego polskiego malarza Józefa Brandta (1841-1915)
dla ukazania postaci zakonnic w jednym z jego najlepszych dzieł, znanym pod różnymi tytułami, w tym jako Modlitwa
w stepie (1893-1894). Artysta nawiązał do wygnania Ormian z Kamieńca Podolskiego po zajęciu tego miasta przez Turków
w XVII wieku, ukazując scenę modlitwy przed cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Kamienieckiej, wywiezionym przez
wygnańców. W centrum dzieła umieścił sylwetki ormiańskich mniszek. Posiłkował się specjalnie zamówionymi fotograﬁami
portretów ksień Nedejówny i Sarkisiewiczówny, a także wyobraźnią literacką Józefa A. Rollego, autora opowiadania
Pod krzyżem. Najwyżej ceniona wersja tego obrazu znajduje się w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuk. Szkic do niego, drugą
jego wersję, a także fotograﬁe ksień ze zbiorów artysty posiada Muzeum Narodowe w Warszawie.
Na wystawie prezentujemy obraz, wypożyczony z Muzeum Narodowego w Warszawie, Modlitwa w stepie
namalowany przez Józefa Brandta w 1894 roku.
Józef Brandt, Modlitwa w stepie, 1894, olej, płótno, Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. MP 970 MNW

Złoty jubileusz profesji zakonnej przeoryszy Jadwigi Jóżak, Wołów, 1963
(fot. ze zbiorów Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Wołowie)

Wspólnota zakonna benedyktynek w Wołowie w 1979 roku
(fot. ze zbiorów Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Wołowie)

Wystawę Kobiety pod krzyżem. Benedyktynki ormiańskie ze Lwowa i ich duchowość można oglądać w Collegium Maius
Uniwersytetu Jagiellońskiego do 12 listopada 2022 roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 16:00
oraz w soboty od godziny 11:00 do 15:00. Zapraszamy - wstęp wolny.
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Adam KORPAKBEZ

Maria Natalia Gajek

- kustosz Działu Zbiorów Muzealnych, kurator wystawy

ILUZJI

fot. Jacek Kumański

Już po raz trzeci mamy zaszczyt zaprezentować w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego wystawę rysunków
Adama Korpaka, znakomitego polskiego artysty mieszkającego od 1974 roku w Finlandii, gdzie konsekwentnie i z sukcesem
rozwinął swoją karierę jako ilustrator prasowy i książkowy, a także fotograf i projektant.
Wypowiadając się przede wszystkim w rysunku prasowym Adam Korpak stworzył bardzo wyrazisty i rozpoznawalny styl.
Taki zresztą powinien być rysunek prasowy pełniący w gazecie konkretne cele, trudne do uzyskania w fotograﬁi. Ilustracja
prasowa jest bowiem bardzo szczególną formą wypowiedzi, która może łatwiej dotrzeć do odbiorcy niż długi, dziennikarski
tekst. Nieodłączną jej cechą jest satyra czy nawet ironia, humor oraz komentowanie wydarzeń i różnorakich zjawisk
społeczno-politycznych.
Oprócz dobrej kreski niezbędne dla ilustratora jest również wyostrzone spojrzenie na świat i umiejętność wyciągania
wniosków, dzięki którym w jednym rysunku można spuentować nawet najbardziej skomplikowaną sytuację. To chyba jest
największym wyzwaniem dla artysty - rysownika. W katalogu Adam Korpak pisze: komentowanie tekstów w gazetach jest
pracą zajmującą niemal cały czas. Nie, nie na rysowaniu, ale na myśleniu co i jak narysować.
Żyjąc na pograniczu dwóch kultur, w swojej twórczości przelewa na papier wrażliwość, obawy i nadzieje, a także
indywidualne widzenie świata. To co w nim uniwersalne i zrozumiałe, niezależnie od miejsca, w którym dane nam
zamieszkać.
Posługując się metaforą i symboliką, poprzez atrakcyjne podanie tematu, zwraca uwagę na ważne, ogólnoludzkie
wartości i problemy. Reﬂeksje i przemyślenia wywołane u odbiorcy dowodzą, że rysunki Adama Korpaka posiadają mocne,
intelektualne przesłanie.

„Gazetę codzienną cechuje brutalność, widoczna już w samym układzie graﬁcznym gazety. Ilustracja prasowa musi działać
podobnie chcąc być zauważoną wsród tej ogólnej brutalności.
Komentowanie tekstów w gazetach jest pracą zajmujacą niemal cały czas. Nie, nie na rysowaniu, ale na myśleniu co i jak
narysować. Życie — stwarza fakty, które my musimy interpretować w zależności od naszego myślenia. Zniewolenie wypowiedzi
tak zwanym „poprawnym politycznie” sposobem wypowiadania się ogranicza myślenie do minimum. Aby stać się niezależnym
interpretatorem tekstu trzeba tę poprawność polityczna odrzucić. Nie każdemu to się udaje jest to bowiem bardzo trudne.
Ilustrator stoi zawsze pomiędzy autorem i czytelnikiem” (Adam Korpak, „Bez iluzji” - katalog wystawy)
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Wystawę można oglądać
w podziemiach Collegium Maius,
w kawiarni „U Pęcherza”,
do 27 listopada 2022 roku
w godz. 10:00-18:00,
wstęp wolny.
Zapraszamy!

fot. Jacek Kumański
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Już jest! Wyczekiwany i wyjątkowy kalendarz na 2023 rok!
Przyszły rok został ogłoszony przez Senat RP Rokiem Mikołaja Kopernika z uwagi na 550. rocznicę
urodzin astronoma. Z tej okazji muzealne wydawnictwo jest w pełni poświęcone słynnemu studentowi
Uniwersytetu: od obrazu Jana Matejki pt. „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”
przez nieznane lub rzadko pokazywane obiekty nie tylko z muzealnej kolekcji.
Kalendarz można nabyć w Księgarni Akademickiej przy ul. św. Anny 6 w Krakowie.
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