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Od redakcji

W maju 2021 roku minęło 30 lat od powołania przez Metropolitę Warszaw-
skiego i całej Polski – z inicjatywy ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka – Szkoły Ikono-
graficznej przy Parafii Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim. W marcu 1995 
roku Szkoła została przekształcona w Policealne Studium Ikonograficzne, rok póź-
niej wpisane do krajowej ewidencji niepublicznych szkół artystycznych. Organem 
prowadzącym Studium jest niezmiennie Parafia Archanioła Michała, a nadzór pe-
dagogiczny  nad działalnością szkoły sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Pragnąc uczcić zarówno jubileusz tej jedynej w swoim rodzaju Szkoły, jak 
też bogatą działalność jej wychowanków, mając na uwadze niezwykłe ożywienie 
w Polsce i na świecie samej praktyki tworzenia prawosławnych fresków, ikon, gra-
fiki, mozaik i witraży, a także naukowych badań nad historią, teorią i teologicznym 
zapleczem wschodniochrześcijańskiej ikonografii, redakcja dedykuje kolejny – 
dwunasty – tom „Latopisów” tej właśnie tematyce i ludziom, szczególnie zasłużo-
nym w dziele wykonywania, zachowania i właściwego rozumienia prawosławnej 
sztuki sakralnej. W tomie dokumentujemy osiągnięcia krajowych i zagranicznych 
ikonografów, zwłaszcza działających w powojennej Polsce. Włączamy się do dys-
kusji metodologicznych, śledzimy ciągłość tradycji pierwszej Rzeczypospolitej, od-
słaniamy bogactwo inspiracji i niepowtarzalności syntez artystycznych na całym 
tradycyjnym obszarze Pax Bizantino-Slava i w emigracyjnych enklawach.

Jako zagadnienie szczegółowe traktujemy spuściznę artystyczną Adama Stalo-
ny-Dobrzańskiego – pioniera powojennej ikonografii, wybitnego grafika, liternika 
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i witrażysty. W tomie znalazło się sześć poświęconych mu prac ze szczególnym wy-
różnieniem dokonań artysty w Gródku, Michałowie i Przemkowie.

Tematyka numeru jest jednorodna, lecz rozległa, dotyczy różnorodnych relacji 
zachodzących między obrazem i słowem, przy czym obraz jest rozumiany jako wy-
rażenie idei oraz jako ilustracja, natomiast słowo obejmuje całokształt wypowiedzi 
werbalnych, stanowiących inspirację, kontekst lub element obrazowego przedsta-
wienia. Pole badawcze rozszerzają prace dotyczące napisów funeralnych i fotografii.

Nie wszystkie zamiary udało się w tomie zrealizować, np. brak omówienia fe-
nomenu obozów i kursów ikonograficznych, zaangażowania w poznawanie i two-
rzenie sztuki cerkiewnej przez dzieci i młodzież, inicjatyw hierarchii i ducho-
wieństwa, rynku wydawniczego czy aktywności nieprawosławnych miłośników 
i znawców wschodniej ikonografii. Ale zgromadzone tutaj prace bez wątpienia są 
cennym wkładem do badań ikonologicznych i kulturologicznych, a zarazem hoł-
dem złożonym bielskiej Szkole i polskim współczesnym ikonografom. 

Kolejne tomy zostaną poświęcone muzyce, hymnografii i architekturze, roz-
szerzając tym zakres studiów nad szeroko rozumianą duchowością prawosławną.

Od redakcji
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O ikonie w Rzeczypospolitej dawniej i dziś

Rozmawiają członkowie Komisji Speculum Byzantinum 
na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego: 

Irina Tatarova, bp Michał Janocha (ORCID 0000-0002-4983-1767) 
Witali Michalczuk oraz 

prowadzący rozmowę Łukasz Hajduczenia*1 

* Tekst jest uzupełnionym i zredagowanym zapisem rozmowy, która odbyła się 18 czerwca 2021 
roku. Uczestnicy rozmowy bardzo dziękują Krzysztofowi Smólskiemu za szybką i kompetentną re-
dakcję. Nagranie rozmowy jest dostępne na kanale YouTube Łukasza Hajduczeni: Muzyka Cerkiewna 
w Rzeczypospolitej. Odcinek 6. Niniejsza rozmowa zawiera zapis ostatniego publicznego wystąpienia 
dr Iriny Tatarovej. 

Pamięci dr Iriny Tatarovej, 
założycielki i kierowniczki Komisji Speculum Byzantinum, 

naszej Przewodniczki i Przyjaciółki, 
zmarłej 30 października 2021 roku

Łukasz Hajduczenia: Dzisiaj spróbujemy podjąć temat ikony, integralnie 
wiążący się z całym kontekstem liturgii prawosławnej. Ikona, tak jak i tradycyjny 
śpiew wschodnich nabożeństw, stanowi z jednej strony uniwersalny język arty-
styczny, niosący niezmienne treści przez wieki, a z drugiej strony wyraz osobistego 
doświadczenia ludzkiego, zależnego od specyficznych uwarunkowań kulturowo-
-geograficznych. Szczególnie interesująca w tym kontekście jest nasza rodzima tra-
dycja. Wyróżnia się ona wyjątkowym przekrojem wpływów owocujących ogromną 
spuścizną twórczą. Jest z nami ks. prof. bp Michał Janocha, historyk sztuki, profe-
sor Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w dziedzinie ikony, zwłaszcza z kręgu 

† dr Irina Tatarova, bp dr hab. Michał Janocha, prof. UW, Witali 
Michalczuk, Łukasz Hajduczenia
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dawnej Rzeczypospolitej, dr Irina Tatarova, filmolog, teatrolog i bizantynolog, zaj-
mująca się teologią ikony, oraz Witali Michalczuk, badacz prawosławnej sztuki li-
turgicznej, autor opracowań dotyczących między innymi szesnastowiecznych ikon 
pochodzących z Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej. Wszyscy jesteśmy związani 
z Wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, z Komisją Speculum 
Byzantinum, kierowaną przez dr Irinę Tatarovą. Nasza dyskusja wpisuje się w pro-
gram seminarium doktoranckiego Speculum Byzantinum.

Rozpoczynając naszą dyskusję, proszę Księdza Biskupa o zakreślenie granic 
tego, co można nazwać ikoną z Rzeczypospolitej. Od kiedy można mówić o począt-
ku stylistycznej odrębności względem innych malarskich tradycji prawosławnych? 
Wiadomo przecież, że na długo przed formalnym pojawieniem się Rzeczypospo-
litej ikony na tych terenach powstawały i do dzisiaj wiele z nich się zachowało. Jak 
zatem wyglądały ścieżki historii sztuki malarstwa prawosławnego w kontekście 
dziejów obszarów, które później stały się Rzeczpospolitą?

bp Michał Janocha: Spróbuję maksymalnie syntetycznie. Ikona pojawia 
się na Rusi Kijowskiej razem z chrztem św. Włodzimierza, kiedy zostaje przyjęty 
cały model kultury bizantyńskiej, liturgii, architektury, również malarstwa, w tym 
także malarstwa ikonowego. Po podziale dzielnicowym Rusi, a potem po najeź-
dzie tatarskim, wzrasta rola Księstwa Halicko-Włodzimierskiego, które pozostaje 
w najbliższym sąsiedztwie Królestwa Polskiego i tradycji łacińskiej, i w którym ist-
nieje żywa tradycja sztuki cerkiewnej i malarstwa ikonowego. Pamiątką tamtych 
czasów jest słynna Matka Boska Chełmska, o której legenda mówiła, że była przy-
wieziona z Konstantynopola. Współczesne badania potwierdzają prawdziwość tej 
legendy. Mamy do czynienia z ikoną bizantyńską powstałą przypuszczalnie w XII 
wieku, w okresie tzw. renesansu Komnenów. Importy ze stolicy Bizancjum na Ruś 
były bardzo częste. Wspomnę tutaj o rówieśniczce Matki Boskiej Chełmskiej, czy-
li o Matce Bożej Włodzimierskiej. Dzieło wybitne warsztatu konstantynopolitań-
skiego, carogrodzkiego, jak mówiono na Rusi, szczęśliwie przechowane do naszych 
czasów. Ta ikona pozostaje zabytkiem odosobnionym. Badania dendrochronolo-
giczne wskazują, że z tego samego stulecia pochodzi deska, bo już nie ikona, Mat-
ki Bożej Częstochowskiej, która, jak wiemy, też przyjechała ze Wschodu, z Bełza. 
Sprofanowana w czasach Jagiełły przez Husytów, zostaje poddana konserwacji, 
a praktycznie na nowo przemalowana w początku XV wieku, kiedy otrzymuje szatę 
bardziej zachodnią w miejsce poprzedniej, wschodniej wersji, powtarzającej pier-
wotny wariant Hodegetrii. Symbol łączności Wschodu i Zachodu, pokrewieństwa 
Bizancjum, Rusi i Polski. Ikona, która stanowi pewien emblemat sytuacji państwa 
polskiego położonego między Wschodem i Zachodem. Wspominam o tych dwóch 
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ikonach maryjnych, Chełmskiej i Częstochowskiej, jako o symbolach, które pro-
wadzą nas na Wschód. Mamy jedynie kilka ikon zachowanych z tamtych czasów, 
sprzed XV wieku, bardzo trudno jest z nich zbudować jakiś syntetyczny obraz. Na 
szeroką skalę malarstwo ikonowe pojawia się w wieku XV na terenie Rusi Czer-
wonej i to jest malarstwo na bardzo wysokim poziomie. Z tego okresu zachowało 
się mnóstwo ikon, dzisiaj wyrwanych z pierwotnego, sakralnego kontekstu, prze-
chowywanych w Muzeum Narodowym we Lwowie, w Muzeum Historycznym 
w Sanoku, w Muzeum Sztuki Ludowej w Sanoku (fot. 2), w Muzeach Narodowych 
w Przemyślu i Krakowie, w Składnicy Ikon w Łańcucie i w innych muzeach. Jest 
bardzo charakterystyczne, że niemal wszystkie te ikony pochodzą z jednego obsza-
ru, a mianowicie z obszaru szeroko pojętej Rusi Czerwonej. Później, w XVI wieku, 
ten zbiór artefaktów ikonowych nam się poszerza, ale uderzająca pozostaje dys-
proporcja między ogromną liczbą ikon piętnasto- i szesnastowiecznych z dzisiej-
szej zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski i skromną, nawet bardzo 
skromną liczbą ikon z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego, dzisiejszej Białorusi 
i Litwy. Rzeczpospolita, bo o niej możemy mówić, historycznie rzecz biorąc, od 
Unii Lubelskiej, czyli od 1569 roku, ustala istniejącą do dzisiaj granicę pomiędzy 
Rusią Koronną, czyli Ukrainą, a Wielkim Księstwem Litewskim, czyli dzisiejszą 
Białorusią i Litwą. Jest to granica administracyjna, ale nie jest to granica artystycz-
na. I w ogóle trzeba powiedzieć, że granice administracyjne i granice artystyczne 
przeważnie nie pokrywają się ze sobą. Liczba ikon XV- i XVI-wiecznych z obszaru 
zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski jest proporcjonalna do liczby 
parafii na tym terenie, która była znacznie większa niż w Wielkim Księstwie Litew-
skim. Dziś próbuje się rekonstruować główne ośrodki malarskie tego terenu, pró-
buje się nakreślić geografię artystyczną. Bardzo ważne jest tutaj sąsiedztwo: z jednej 
strony na południu Mołdawia – mamy przecież wspólną granicę na Dniestrze. To 
bardzo silny ośrodek sztuki cerkiewnej od XV wieku, szczególnie w wieku XVI, 
przedsionek Bałkanów, i to oddziaływanie z południa jest bardzo istotne. Z drugiej 
strony mamy tereny lewobrzeżnej Ukrainy, które odpadają od państwa polskiego 
po powstaniu Chmielnickiego; tam liczba zachowanych obiektów z XV i XVI wieku 
jest bardzo skromna. Na północnym wschodzie – Wielkie Księstwo Moskiewskie, 
ogromny i ważny ośrodek malarstwa ikonowego, który przeżywa swój rozkwit, po-
cząwszy od czasów Teofana Greka i Andrieja Rublowa. No i wreszcie, na północy, 
malarstwo nowogrodzkie, malarstwo pskowskie, zupełnie osobne. Problem badań 
historycznych polega na tym, że historiografia sztuki cerkiewnej, w tym również 
malarstwa ikonowego, od początku, od XIX wieku, była zdominowana przez ba-
daczy rosyjskich, którzy narzucili – powiedziałbym – wielkoruski punkt widzenia. 
W tej optyce tereny dawnej Rzeczypospolitej były niewiele znaczącą prowincją. 
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Wystarczy poczytać rosyjskie publikacje z tamtego czasu. Ten stereotyp, niestety, 
pokutuje po dziś dzień. Na wielkiej wystawie sztuki cerkiewnej Sainte Russie w Lu-
wrze w 2010 roku była głównie eksponowana sztuka, którą nazwalibyśmy wielko-
ruską, a cała tradycja Rzeczypospolitej była właściwie nieobecna. Więc może na 
zasadzie sprawiedliwości dziejowej, a może prawa wahadła, dzisiaj tak bardzo pod-
kreślamy specyfikę i geniusz tej właśnie sztuki XV i XVI wieku, która przemawia 
swoim własnym językiem, należąc oczywiście do wielkiego obszaru Slavia Ortho-
doxa, i szerzej, sztuki bizantyńskiej, czy od połowy XV wieku już postbizantyń-
skiej – od Cypru i Krety aż po Wyspy Sołowieckie na Morzu Białym.

ŁH: Czy zatem ugruntowanie się takiego kraju jak Rzeczpospolita po Unii Lu-
belskiej miało bezpośredni wpływ na osobliwości malarstwa ikonowego na tym 
obszarze? Czy rzeczywiście jest to granica czasowa, która zaczyna wyznaczać pew-
ne nowe trendy, być może jakieś nowe wpływy stylistyczne?

MJ: Zależność pomiędzy procesami politycznymi, historycznymi i artystycz-
nymi nie jest na ogół bezpośrednia, niemniej istnieje. I tak, jak istnieje specyfika 
Cerkwi prawosławnej w Rzeczpospolitej i jej odrębność w stosunku do cerkwi mo-
skiewskiej (prawosławna mniejszość pod katolickim monarchą), tak wyodrębnia 
się również wyraźnie specyfika malarstwa ikonowego. Ikona tego obszaru od po-
czątku XVI wieku zaczyna ulegać procesowi, który nazwałbym spontaniczną okcy-
dentalizacją, bo przecież cerkwie w miastach i miasteczkach sąsiadują z katolickimi 
kościołami. Wierni chodzący do cerkwi znają dobrze kościoły i malarstwo kościel-
ne, które z kolei swoje wzorce czerpie do końca XV wieku najczęściej z Niemiec, 
a potem, w renesansie, z Rzymu, z Italii, poprzez Kraków, poprzez Lwów, poprzez 
Wilno – i tutaj dochodzi do pewnej osmozy. W XV wieku malarstwo tablicowe go-
tyckie i malarstwo ikonowe to są jednak dwa odrębne i łatwo rozpoznawalne świa-
ty, nawet dla kogoś, kto się specjalnie na ikonie nie zna. Natomiast w XVI wieku to 
już przestaje być takie oczywiste. Ta ikona ulega coraz mocniej wpływom renesan-
su, z całym językiem trójwymiarowej perspektywy, światłocieniowego modelunku, 
czyli tym językiem, który zostaje wypracowany w piętnastowiecznej Italii i który 
przez Kraków dociera również na kresy państwa polsko-litewskiego.

Witali Michalczuk: Mnie się nie podoba, że bp Michał mówi o uleganiu. 
Model kulturowy, który wyróżniał Rzeczpospolitą jako przestrzeń kulturową, ufor-
mowaną znacznie wcześniej niż fakt zawarcia politycznej unii, od samego początku 
działał nie na zasadzie ulegania jednej kulturze drugiej. Ten skrzywiony model zo-
stał zaproponowany przez badaczy rosyjskich, wedle którego ikona i ogólnie sztuka 
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cerkiewna tzw. „Rusi Zachodniej” – samo to pojęcie, odnoszone do terenu dawnej 
Rzeczypospolitej, jest tworem dziewiętnastowiecznej ideologii rosyjskiej, szczegól-
nie od panowania Mikołaja I – ulegały czy też podlegały wpływom zachodnim. 
Wydaje się, że prawdziwy model kulturowy nie jest modelem podległości, spolegli-
wości, a modelem niezwykłej syntezy, która się na pewno dokonywała już od XVI 
wieku, nawet pod koniec XV. Jest to o wiele ciekawszy i o wiele bardziej złożony 
model kulturowy niż banalny model wpływów i ulegania, bowiem synteza zawsze 
polega na wielkiej wewnętrznej samoświadomości, a następnie robi twórczy krok. 
Wiek XVI jest tutaj szczególny: każde kolejne spotkanie ze stylami zachodnimi 
stawało się nowym odkryciem pewnych możliwości wewnątrz zwartego systemu 
sztuki prawosławnej – możliwości plastycznych i możliwości doświadczenia tej 
sztuki prawosławnej. Dlatego Rzeczpospolita zaowocowała niezwykłymi i niepo-
wtarzalnymi fenomenami, niepolegającymi na banalnym „importowaniu” do iko-
ny czegoś, ale wręcz na stworzeniu zupełnie nowego rodzaju samych stylów za-
chodnich. Na przykład prawosławny gotyk, a szczególnie o wiele bardziej zwarty 
stylistycznie prawosławny barok w XVII wieku, nie mogą być uznane po prostu 
za zapożyczenie czy kulturowy mimikrymizm, czyli udawanie, naśladowanie ko-
goś. To było świadome zaadaptowanie zwartego systemu stylistycznego do swojego 
doświadczenia i do formuły swojej sztuki. Od XVI po XVII wiek tak naprawdę 
trwa w Rzeczypospolitej nigdzie indziej niespotykany proces syntezowania stylów 
w obrębie doświadczenia i samej plastyki ikonowej. To mi się wydaje czymś bardzo 
niezwykłym dla Rzeczypospolitej, możliwym tylko tu, w tej przestrzeni kulturo-
wej. Ostatnią malutką uwagą jest odniesienie się do tego, co bp Michał wspomniał 
o księstwie halicko-wołyńskim – proszę spojrzeć, że od XIII wieku, od czasów Ro-
manowiczów, tak naprawdę na terenie Rzeczypospolitej zaczyna się niespotykany 
proces adaptowania stylów zachodnich. Na przykład wielki udział stylu romańskie-
go za czasów księcia Włodzimierza Wasylkowicza, udział kultury zachodniej na 
jego dworze zilustrowany w kronice halicko-wołyńskiej i widoczny w zabytkach, 
np. w zachowanej rotundzie włodzimierskiej, słynnej „Białej Wieży” w Kamieńcu 
Litewskim, klasztorze ławrowskim św. Onufrego. To są właśnie te przykłady już 
zaczynających się niezwykłych spotkań i syntez.

MJ: Warto, żeby zagadnienie to postrzegać w szerokiej perspektywie, bo to 
jest proces, który ma miejsce w całym tym wielkim pasie Europy, gdzie tradycja 
wschodnia spotyka się z zachodnią, od Sycylii, przez Wenecję, Bałkany, aż po kre-
sy wschodnie Rzeczypospolitej. Weźmy Serbię, weźmy nieszczęsny teren dzisiej-
szego Kosowa, choćby Deczany, które są właściwie dziełem mistrzów zachodnich 
Republiki Weneckiej. To jest piękny romanizm dopasowany do cerkiewnej sztu-
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ki. Słowo „ulegać” można interpretować pejoratywnie, w kategoriach polityczno-
-psychologicznych, nie to miałem na myśli, oczywiście. I dobrze, że wspomniałeś 
o tym, bo to był proces dwustronny, to znaczy proces, który określiłem terminem 
osmozy. Z jednej strony okcydentalizacja sztuki cerkiewnej, z drugiej strony ewi-
dentna orientalizacja sztuki zachodniej, tej, która ma bezpośredni kontakt z trady-
cją cerkiewną. Jako przykład weźmy nasze średniowieczne obrazy Madonn; myślę 
tu o tych Madonnach, które kiedyś nazywano piekarskimi, a dzisiaj krakowskimi, 
malowanych między połową XV a połową XVI wieku, których jest ponad 100. One 
są bardzo ikonowe, więc ten proces był dwustronny, chociaż nie był symetryczny.

ŁH: Chciałbym teraz już bardzo konkretnie zapytać o istnienie epok, wyzna-
czonych przez wyróżniki stylistyczne. Była już mowa o tym niezwykłym czasie, 
kiedy w cerkwiach prawosławnych występuje gotyk i tworzy odrębną, architekto-
niczną tradycję, nieznaną w takiej skali nigdzie indziej na świecie. Podobnie chyba 
jest w przypadku ikony. Na czym polega wyróżniająca się odrębność stylistyczna 
tego czasu? Mowa była tutaj o importowanej, wspaniałej bizantyjskiej sztuce, wy-
stępującej chociażby na Rusi Pskowskiej czy Nowogrodzkiej. Obszar Rzeczypo-
spolitej z różnych powodów, jako przestrzeń artystyczna funkcjonował na innych 
zasadach. Sztuka ikony miała w znacznie większym stopniu tendencje do lokalnej 
twórczości, objawiającej się w oryginalnym rezultacie stylistycznym. Jak można by 
określić specyfikę malarską tego obszaru oraz jakie były wpływy decydujące o jej 
kształcie?

WM: Mnie się wydaje, że w ogóle należy wyróżnić wiek XVI z kilku wzglę-
dów, żeby odpowiedzieć na to pytanie, żeby nakreślić przestrzeń, w której się 
znajdujemy. Sztuka kulturowego obszaru dawnej Rzeczypospolitej miała swoje 
wyróżniki od samego początku. Jak się patrzy nawet na ikony czternastowieczne, 
zachowane w muzeum we Lwowie, w tym słynnym, wspaniałym muzeum, które 
założył metropolita Andrzej Szeptycki, i porównuje się je z ikonami północnymi, 
nowogrodzkimi i pskowskimi, to już się czuje, że tutaj wykształca się swoista, od-
rębna droga, która na przykład w XV wieku będzie jeszcze wyraźnie podkreślona. 
Drogę tę wyznaczają rozmaite aspekty formalne tej sztuki, wynikające na przykład 
z tego, że XV wiek był ostatnim wiekiem, kiedy na tych terenach istniała w wielkiej 
liczbie obiektów sztuka monumentalna. Wobec tego ikony, malarstwo tablicowe 
XV wieku będzie odznaczało się wieloma intuicjami wziętymi z malarstwa mo-
numentalnego. Fenomenem Nowogrodu było występowanie tam na wielką skalę 
artystycznego importu z Bizancjum, w mieście działali mistrzowie bizantyńscy, 
zamawiani przez to niezwykle bogate, republikańskie miasto. Wobec tego, rozwój 
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sztuki nowogrodzkiej, która później zasadniczo wpłynęła na sztukę moskiewską, 
oddziaływał poprzez bezpośrednie i najlepsze wzorce bizantyńskie. Dlatego sztuka 
nowogrodzka, a później moskiewska XV wieku będzie się charakteryzowała wielką 
dozą klasyczności, pewnej bizantyńskiej, stołecznej klasyczności. Z kolei sztuka na-
szych terenów już od XV wieku, nawet wcześniej, od wieku XIV–XV pójdzie w kie-
runku swego własnego, niezwykłego wyboru plastycznego. Ona stanie się sztuką 
niezwykle formalną – formalną w ujęciu ciała, w ujęciu szat – to bardzo wyraźnie 
widać na tych piętnastowiecznych ikonach, to już jest zupełnie inny język plastycz-
ny, zupełnie inna intuicja plastyczna niż sztuka nowogrodzka czy później sztuka 
moskiewska. Dzięki temu nasze ikony nie dają się opisywać jako „margines wielkiej 
tradycji”, jak to zazwyczaj robiono w postrzeganiu ze wschodniej strony – prawo-
sławna sztuka dawnej Rzeczypospolitej winna być wydzielona w oddzielną grupę, 
postrzegana jako oddzielny fenomen. W tym postrzeganiu prawosławnej tradycji 
dawnej Rzeczypospolitej jako autonomicznego fenomenu i stałej kategorii, która 
musi wejść do badań bizantynistycznych i slawistycznych, należy bardzo wyraźnie 
sprecyzować miejsce tej tradycji: jest to osobna forma istnienia tradycji staroruskiej, 
która pozostaje częścią południowego areału kultury bizantyńskiej i post-bizantyń-
skiej, w odróżnieniu od tradycji północnej – nowogrodzko-pskowskiej i następnie 
moskiewskiej. Prawosławna tradycja dawnej Rzeczypospolitej jest najbardziej pół-
nocną częścią tradycji bałkańsko-greckiej, co stawia ją w zupełnie wyjątkowym 
miejscu w badaniach nad kulturą bizantyńską i post-bizantyńską, a jej graniczna 
pozycja daje możliwość śledzenia trwania i powolnego przeobrażania się wzorców. 
Szesnasty wiek był dla prawosławnej tradycji dawnej Rzeczypospolitej czasem nie-
zwykłych procesów – wielkiego otwarcia się na wpływy bałkańskie, wielkich prze-
mian liturgicznych, które w tym czasie zaistniały, oraz syntezy ze sztuką zachodnią. 
Ten pierwszy wątek, związku z Bałkanami i tradycją atoską, wynikał z tego, że ko-
niec wieku XV i początek wieku XVI był okresem wielkich przemian liturgicznych 
w prawosławnej tradycji kulturowego obszaru Rzeczpospolitej. Nasze klasztory 
przechodzić zaczęły na typikon jerozolimski, czyli typikon w redakcji świętej Góry 
Atos. Zmieniała się liturgia, zmieniało się jej doświadczenie i ta zmiana pociągnę-
ła za sobą wielki wybuch artystyczny. Najwięcej zabytków pochodzi z XVI wieku. 
To jest czas, kiedy dzięki tym przemianom i wzmożonemu doświadczeniu liturgii 
i sztuki wypracowuje się pewna klasyczna formuła wysokiego templonu, który my 
nazywamy ikonostasem. Silnie obecne są południowe wzorce, które docierają na 
teren Rzeczypospolitej poprzez Mołdawię i wielkie klasztory mołdawskie, będą-
ce „oazami” dla mistrzów postbizantyńskich, którzy tu znajdowali schronienie po 
ucieczce z Bałkanów. Wzorce te w niezwykły sposób zabarwiają szesnastowieczną 
ikonę w Rzeczypospolitej. Ale z drugiej strony to jest właśnie czas gotykizacji iko-
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nowej, to jest wprowadzenie ornamentalnego tła, rzeźbionych, reliefowanych teł 
ikon. To gotycyzowanie do naszych czasów bardzo widoczne jest w architekturze, 
od XV wieku łączącej w sobie bezpośrednio sztukę postbizantyńską, ruską z archi-
tekturą gotycką, ale i sama plastyka przyjmowała wówczas bardzo gotycki posmak. 
Dalszym krokiem, jeśliby próbować ułożyć to w pewnej chronologii, będzie oczy-
wiście wiek XVII, kiedy zaczyna się w ogóle proces niebywały, a mianowicie wy-
pracowanie zupełnie nowego i, podkreślam, odrębnego stylu i dla Wschodu, i dla 
Zachodu, którym będzie prawosławny barok, który zupełnie inaczej będzie funk-
cjonować (fot. 3). Ale XVI wiek to jest właśnie czas z jednej strony południowych 
wpływów, bardzo wielkiego nasilenia sztuki postbizantyńskiej, a z drugiej strony 
wypracowania czegoś swoistego oraz syntezy z Zachodem. To też wiek niebywa-
łych fundacji prawosławnej szlachty i magnaterii, to czas społecznego ruchu pra-
wosławnych w Rzeczypospolitej, powstania bractw, szkół, wielkiej twórczej pracy 
prawosławia.

ŁH: Wspomniałeś o zjawisku prawosławnego baroku, o wieku XVII, w któ-
rym rzeczywiście ikona przyjmuje bardzo szczególne formy, nieznane na żadnym 
z obszarów, gdzie ikony powstawały. Chciałbym zapytać o to zjawisko, może o ja-
kieś przykłady. Z pewnością, tak jak w przypadku wcześniejszych ikon, najwięcej 
dostępnych obiektów pochodzi z terenów byłej Rusi Czerwonej w związku z bar-
dzo gęstą siecią parafii. Nawiązując do tego i nieco komplikując pytanie, chciałbym 
też dopytać o różnice pomiędzy północą i południem obszarów Rzeczypospolitej 
zamieszkałych przez prawosławnych. Z pewnością istnieje tutaj jakaś ścisła grani-
ca, która uwydatnia się szczególnie w wieku XVII. Na czym ona polega? 

MJ: Ja jeszcze, zanim do tego XVII wieku dojdziemy, chciałbym, na zasadzie 
kontrapunktu wobec tego, co powiedział Witali, wspomnieć o końcu wieku XV 
i o wieku XVI. My bardzo mocno i słusznie akcentujemy to, co nazywać można 
differentia specifica w odniesieniu do ikony Rzeczypospolitej, a ja bym chciał po-
wiedzieć o tym szerokim tle, o jej genus proximus. W tym kontekście sięgnę po dwa 
przykłady ikonograficzne. Pierwszy to jest przykład Pokrowy, a więc opieki Mat-
ki Bożej, o której wybitny historyk sztuki Mieczysław Gębarowicz napisał swoją 
świetną książkę, podejmując wątek, którego w ogóle nie ma w Bizancjum, wątek 
specyficznie ruski, pojawiający się na Rusi Kijowskiej i później adaptowany zarów-
no przez malarstwo Rzeczpospolitej, jak i ikonę moskiewską czy szerzej północną. 
A drugi temat, który jest też specyficznie ruski, ale ruski w tym szerokim znacze-
niu, to będzie Zbawiciel na Mocach, czyli to, co Ukraińcy nazywają Спас у славі, 
a Rosjanie Спас в силах. Koincydencja tych wątków na Rusi Czerwonej i w ma-
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larstwie moskiewskim czasów Teofana i Rublowa jest ewidentna, przy znacznie 
większej liczbie zachowanych ikon na ziemiach Rusi Czerwonej. Więc ważne, żeby 
widzieć tę ruską specyfikę w szerokim kontekście. A dochodząc do XVII wieku, 
to rzeczywiście tutaj się ujawnia wielki wpływ baroku, który znowu przychodzi 
do nas z Rzymu, wykreowany przez Berniniego i Borrominiego, dwóch geniuszy 
architektury i rzeźby. W sztuce cerkiewnej ogromną rolę zaczyna odgrywać rzeź-
ba, szczególnie w ikonostasie, który do tej pory przemawiał płaszczyzną ikon, przy 
minimalnym udziale struktury architektonicznej. Natomiast od XVII wieku ikono-
stas staje się dziełem łączącym malarstwo i rzeźbę drewnianą, czyli snycerkę (fot. 
4). Mamy świadectwa, że ci sami snycerze wykonywali zlecenia dla cerkwi i dla 
kościoła, że to był wspólny język artystyczny, który dzisiaj nazywamy barokiem 
ukraińskim czy barokiem białoruskim. Wspomnijmy tutaj słynny ikonostas boho-
rodczański ze skitu maniawskiego, dzieło Jowa Kondzełewycza z przełomu XVII 
i XVIII wieku – wielka symfonia malarstwa i snycerki.

WM: A ja bym z kolei, jeżeli można, od razu się wtrącił w wątek rzeźbiarski. 
Owszem, to jest niezwykle ważne i, faktycznie, zmiana ikonostasu w strukturę ar-
chitektoniczną poprzez rzeźbę zasadniczo zmienia jego odbiór, ale istnieje jeszcze 
jedna rzeźbiarska intuicja, rzeźbiarska niejako w cudzysłowie, która zmienia samą 
ikonę. Mam na myśli powstanie grafiki cerkiewnej, czyli wydawałoby się czegoś, co 
się odbywa na płaszczyźnie, na papierze, ale tak naprawdę ma w sobie bardzo dużo 
rzeźbiarskiej intuicji. Dzięki grafice wypracowało się nowe poczucie przestrzeni 
w ikonie. Linia graficzna, szczególnie w grafikach końca XVI wieku, powstających 
w Wenecji, w ośrodkach serbskich, a następnie na terenach Rzeczypospolitej (któ-
ra staje się największym ośrodkiem produkcji grafiki) – czarna, zwyczajna linia na 
białym papierze – działa na zasadzie dłuta rzeźbiarskiego. Ona w zupełnie inny 
sposób wykrawa postać z przestrzeni, całkowicie zmienia pewne doświadczenie 
odbioru rzeczy przedstawionych i ich przestrzeni. Grafika cerkiewna faktycznie 
stała się wielkim eksperymentem nad plastyką ikonową i zmieniła w ogóle jej ję-
zyk. Od grafiki zaczęło się wielkie przejście do przemian w malarstwie ikonowym. 
I na przykład te rzeczy, które my znamy i które datujemy na koniec XVI wieku, 
a o których niektórzy mówią, że w nich już zaczęła się okcydentalizacja na wielką 
skalę czy naruszenie tzw. kanonu, tak naprawdę oznaczają zupełnie nowy patent, 
nowy eksperyment, spowodowany właśnie grafiką. Szczególnie w XVII wieku wła-
śnie w tych przykładach, które my nazywamy prawosławnym barokiem, jest już 
najwyraźniej widoczne, że to malarstwo powstało właśnie z tego wielkiego graficz-
nego eksperymentu, przeformułowania rzeczy i przestrzeni (fot. 5). Z jednej stro-
ny jest to malarstwo niezwykle ikonowe, które nie nosi śladu „kolażu”, sklejenia 
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wątków zachodnich i wschodnich, z drugiej zaś ma na sobie pieczęć niezwykłej 
syntezy, w ogóle pewnej przemiany. Bardzo często rosyjscy badacze, szczególnie 
przedrewolucyjni, odnosili się do naszej ikony jako do czegoś prymitywnego. Mó-
wiono o prymitywizmie w ikonie ukraińskiej, białoruskiej, mówiono o pewnej nie-
udolności, z jednej strony nieudolności w naśladowaniu bezpośredniego wzorca 
zachodniego, a z drugiej strony w ewidentnym odejściu od klasycznej, bizantyń-
sko-ruskiej ikony. To właśnie to, co było uważane za pewną nieudolność, prowin-
cjonalność czy naiwność, w dzisiejszych badaniach, szczególnie przy zwróceniu 
uwagi na formalną stronę malarstwa, okazuje się niezwykle przemyślaną formułą; 
otwiera nas ona na zrozumienie, że to była niezwykła synteza, że to był niezwykły 
eksperyment, który dokonywał się w tym czasie. Ten wątek wydaje mi się bardzo 
ważny.

MJ: On jest tutaj kluczowy dla zrozumienia malarstwa ikonowego, również 
ze względu na siłę oddziaływania. Do tej pory były przerysy ikon, które funkcjo-
nowały w oryginałach, a rozprzestrzenianie się wzorców dokonywało się poprzez 
konkretnego artystę. Natomiast teraz jakiś wzorzec, dajmy na to rubensowski, któ-
ry zostaje opublikowany w Antwerpii w postaci miedziorytu, trafia do Krakowa, 
gdzie zostaje przerobiony – mówiąc językiem staropolskiego pisarza Łukasza Opa-
lińskiego – „podług nieba i zwyczaju polskiego”, a potem wędruje do Lwowa i jest 
adaptowany, często twórczo, przez rytowników cerkiewnych, którzy korzystając 
z tych wzorców, jednocześnie przekształcają je, tworząc syntezę wątków ikonogra-
ficznych, nieobecnych w sztuce zachodniej. Więc to jest niezwykle ciekawy temat, 
dzisiaj będący przedmiotem szczegółowych badań, który pokazuje, jak te konkret-
ne wzorce graficzne oddziaływały na malarstwo ikonowe we Lwowie, w Wilnie, 
w Kijowie. Wymieniam tutaj te największe ośrodki drukarstwa cerkiewnego, do-
dajmy tu jeszcze Poczajów, Kutejny – to jest geografia, którą możemy ściśle okre-
ślić, bo przecież tam powstają wszystkie księgi liturgiczne, które trafiają potem do 
wielkich chramów i do maleńkich wiejskich drewnianych cerkiewek na prowincji.

WM: Przepraszam, że ja znowu się wtrącę, bo bp Michał teraz mówi o pew-
nym wątku ikonograficznym, bardzo istotnym, ale ja chcę podkreślić wyłącznie 
wątek formalny, że rytownicy, którzy działali na przykład w drukarniach brackich 
w Kijowie, we Lwowie, owszem, oni pewne rzeczy transformowali z zachodnich 
wzorców i istniała pewna, nazwijmy to, ikonologiczna gra, gra przekładania wzor-
ców z języka zachodniego na wschodni, przy zachowaniu samej ikonografii. Ale 
dzięki grafice dokonał się nie tyle „przekład”, co transformacja formalna samego 
języka plastycznego – przełożenie ikony na język graficzny, szczególnie na język 
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drzeworytu, który, choć płaski, tak naprawdę ma w sobie ukrytą intuicję bardzo 
głębokiej przestrzeni, nawet poprzez samo wycinanie, dokładnie rzeźbienie, ale 
i samo przyłożenie klocka do kartki. To właśnie w tych ośrodkach w samym języku 
ikonowym, jeszcze bez wtrącenia wątku zachodniego, dokonała się zupełna prze-
miana formalna pewnych elementów.

ŁH: Mnie zastanawia jeszcze fakt: przecież ikona, przynajmniej w klasycznym 
bizantyńskim pojęciu, sama w sobie nosi cechy grafiki. Grafika ma taką plastycz-
ną specyfikę sprowadzania rzeczy do linii geometrycznych, które wydają się być 
bardzo bliskie ikonie. I wobec tego, że są bliskie, to wiadomo, że ikona transformo-
wana na grafikę była rzeczą bardzo naturalną. Ale ciekawe jest, gdzie i w którym 
momencie mogło nastąpić przenikanie do ikony wzorców pochodzących z innego 
historycznie świata grafik. Czy w ogóle takie zjawisko miało miejsce? 

WM: Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Ja uważam, że graficzność ikony 
jest czymś zupełnie innym, w ogóle zgoła innej natury, niż graficzność drzewo-
rytów, które powstawały w Rzeczypospolitej. Bo jeżeli na przykład przyjrzymy się 
bardzo wczesnym, najwcześniejszym grafikom, drzeworytom wydawanym w We-
necji przez serbskich drukarzy, to właśnie graficzność tych ksylografii jest bezpo-
średnio ikonowa. To jest graficzność granic, albo konturu, które są wypełniane 
kolorem, a jednocześnie jako kolor stają się przestrzenią – to jest niezwykła spe-
cyfika płaskości ikony, absolutnie genialna, jedna z najmocniejszych cech ikony – 
ale bezpośrednie przełożenie jej na grafikę daje w wyniku jedynie konturowość. 
W Rzeczypospolitej w drzeworytach dokonał się proces zupełnie inny. Tutaj czarna 
linia, czarna ryta linia, która się wydobywa z przestrzeni, stała się podstawowym 
elementem budowania form, formalnym czynnikiem, a nie elementem przekłada-
nia. W naszych ikonowych drzeworytach sama czarna linia stała się przestrzenią, 
idąc wedle intuicji klocka drzeworytniczego, w którym każda czarna linia powstaje 
poprzez pustą, wydobytą przestrzeń z obu stron linii; przez to jest sama zjawiskiem 
przestrzennym, co zasadniczo zmienia formułę ciała rzeczy budowanej poprzez li-
nię. Są to dwa zgoła inne kierunki. Ale choć drzeworytnictwo szło w odmiennym 
kierunku, operowało ono ikonowymi wzorcami – dzięki temu powstał zupełnie 
nowy język ikonowy. 

MJ: Myślę, że te dwa języki spotykają się albo bardzo do siebie zbliżają na tere-
nie ikony ludowej, bo mówiąc o ikonie, musimy zawsze pamiętać o tym charakte-
rystycznym rozwarstwieniu, począwszy od sztuki ludowej, którą czasem nazywamy 
prymitywną (bez pejoratywnego odcienia). Myślę tutaj na przykład o słynnej szko-



22 ■ O ikonie w Rzeczypospolitej dawniej i dziś

le rybotyckiej, zmitologizowanej troszkę poprzez protokoły wizytacyjne, w których 
czytamy: „deisus podłej, rybotyckiej roboty”… To jest malarstwo bardzo graficzne, 
bardzo uproszczone, operujące formami sprowadzonymi do podstawowych figur 
geometrycznych, taki „barokowy protokubizm”, chromatycznie mocno zawężony. 
Z drugiej strony mamy malarstwo będące popisem, wirtuozerią chociażby w wy-
daniu Jowa Kondzełewycza, które należy do malarstwa wysokiego. Pomiędzy nimi 
jest ogromny pułap. O ile w przypadku Kondzełewycza można mówić o korzysta-
niu z grafiki jako inspiracji dla kompozycji, ale nie dla samego języka malarskiego, 
o tyle w przypadku mistrzów rybotyckich, o których była mowa, można wykazać 
bardzo ścisłe pokrewieństwo między ludową grafiką (wszystko jedno, czy cerkiew-
ną, czy kościelną, bo to jest właściwie ten sam język) i malarstwem przeznaczonym 
do prowincjonalnych cerkwi, które jest malarstwem bardzo graficznym. Tutaj my-
ślę o mojej ulubionej ikonie św. Mikołaja ze wsi Kotań, dzisiaj w Muzeum Regio-
nalnym w Jaśle, ikonie ze scenami z życia, która w tej swojej naiwnej ludowości, 
graficzności właśnie, ma jakieś niezwykłe piękno (fot. 6).

ŁH: A jak to jest z konfesyjnością ikony? Wiadomo przecież, że pewne wzorce 
plastyczne są do dzisiaj ściśle utożsamiane czy to z Kościołem rzymskokatolickim, 
czy z okresem unii brzeskiej. Funkcjonuje też coś takiego jak pojęcie sztuki unic-
kiej. Czy to się w ogóle jakoś da odróżnić od sztuki prawosławnej?

MJ: Oczywiście, istnieje tematyka ikonograficzna, w której można mówić 
o unickiej specyfice, na przykład częsty motyw Chrystusa przekazującego klucze 
św. Piotrowi, postaci papieża i łacińskich biskupów pod płaszczem Pokrowy czy 
św. Jozafata Kuncewicza – ale kiedy patrzymy na to w szerokiej perspektywie, to 
właściwie trzeba powiedzieć, że różnice konfesyjne nie odgrywają tu większej roli, 
że rozwój sztuki przebiega w tym samym rytmie, niezależnie od swojego konfe-
syjnego zabarwienia, niezależnie od roli synodu zamojskiego z 1720 roku, który 
zaaprobował, a zarazem zainspirował większe wpływy okcydentalizacyjne w sztu-
ce, latynizacyjne w liturgii i polonizacyjne w języku. Niezależnie od tych różnic 
można mówić o sztuce tradycji bizantyńskiej rozumianej całościowo. Wystarczy 
przejechać się po cerkwiach Czarnogóry, Macedonii, poprzez Wołoszczyznę i Moł-
dawię, żeby zobaczyć, że tam, gdzie nie było unii albo była ona bardzo słaba, sztuka 
– zachowując swoje regionalne tradycje – podlegała podobnym procesom. To była 
specyfika Rzeczypospolitej, że tutaj unia była dominująca, ale sama istota tej sztuki 
jest uniwersalna.

ŁH: Jednym słowem ornamenty barokowe nie są unickie…
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MJ: One są, że tak powiem, uniwersalne.

WM: Wydaje mi się, że ten stereotyp mówienia o sztuce unickiej i ogólnie 
stronnicze postrzeganie Rzeczypospolitej jako miejsca stworzenia tego, co zosta-
ło nazwane „Kościołem unickim”, i projektowanie tego na sztukę jest stereotypem, 
który zawdzięczamy rosyjskiemu zaborcy. Wcielając absolutnie bezprawnie kościół 
prawosławny i – ogólnie mówiąc – kościół wschodni do swojej struktury, rosyj-
ski zaborca w ogóle nie zrozumiał kulturowej specyfiki danego terenu i danej tra-
dycji prawosławnej. Dla rosyjskiego zaborcy każde połączenie sztuki wschodniej 
ze sztuką zachodnią było swego rodzaju unifikacyjnym, a nawet wręcz unijnym 
projektem, postrzeganym jako jeden z przejawów unii kościelnej. Tutaj trzeba 
absolutnie stanowczo stwierdzić, że unia kościelna, która była absolutnie nietra-
fionym, strasznie płytkim pod względem teologicznym projektem, nigdy nie po-
dzieliła Kościoła wschodniego w Rzeczypospolitej pod względem liturgii i sztuki, 
choć niewątpliwie wywołała wielki podział społeczny. Nawet można powiedzieć 
więcej – nie było podziału pod względem modlitwy. To jest bardzo ważne, że chęć 
separacji kościoła unickiego i sztuki unickiej, ujęcia jej jako oddzielnego zjawiska, 
jest tak naprawdę dziełem rosyjskiego zaborcy, a następnie pewnej określonej ide-
ologii, która zapanowała w polskich kręgach narodowych, w środowisku Kościoła 
rzymskokatolickiego. Każda ze stron, tak sobie przeciwnych, dążyła do tego sa-
mego celu – odseparowania kościoła unickiego od rdzennej prawosławnej tradycji 
dawnej Rzeczypospolitej. Zarówno jedni, jak i drudzy potrzebowali go jako zu-
pełnie osobnego tworu, co zasadniczo zniekształcało całą problematykę istnienia 
Kościoła wschodniego i jego sztuki w Rzeczypospolitej. Pierwsi chcieli widzieć 
w unii coś oddzielnego, żeby w całości zatrzeć i ujednolicić naszą tradycję z syno-
dalną i zrobić z nas Rosjan, a drudzy, poprzez próbę wmówienia, że unia nie jest 
prawosławiem, zamierzali dokooptować nas do polskiego obozu narodowego, co 
ostatecznie, podsycone brutalnością carskiej administracji, poskutkowało przej-
ściem setek tysięcy wyznawców Kościoła wschodniego na Chełmszczyźnie i połu-
dniowym Podlasiu do Kościoła rzymskokatolickiego i zatraceniem przez nich na 
zawsze swojej wschodniej tradycji. Na szczęście sam Kościół unicki coraz mocniej 
wraca do swojej prawosławnej tradycji i świadomości, która nie pozwala traktować 
unii jako „nowego” i „osobliwego” tworu.

ŁH: Tak, wtrącę tutaj jeszcze, że sztuczne, polityczne podziały udowodniły 
niejako, że najważniejsze w prawosławiu jest doświadczenie liturgiczno-duchowe. 
Pomimo komplikacji formalnych wiara prostego ludu nie zmieniła się w sensie 
sposobu odprawiania liturgii czy pobożnych zwyczajów. To miało znacznie więk-
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sze znaczenie niż bezsensowne nieporozumienia wynikające albo z fanatyzmu, 
albo z wpływów politycznych. Ciekawostką jest przykład nutowego irmologio-
nu z klasztoru w Żyrowicach, gdzie w stycherze niedzieli Tryumfu Prawosławia, 
wspominającej przezwyciężenie wszystkich historycznych herezji, są wymienione 
imiona ich autorów z okresu siedmiu soborów powszechnych. W nutach, jeszcze 
podczas ich początkowego funkcjonowania w prawosławnym kręgu, ktoś dopi-
sał dodatkowe imiona Hipacego i Melecjusza – biskupów, którzy podpisali unię 
w Brześciu. Co ciekawe, podczas późniejszego, długiego okresu używania księgi 
w bazyliańskim okresie klasztoru, nikt tych imion nie wykreślił, co wydawałoby się 
naturalne. Trudno powiedzieć, czy zaniechanie tego było celowe, jednak widocznie 
liturgiczna funkcja tych nut była znacznie ważniejsza. Zresztą sama monodyczna 
muzyka, jak widać, nie uległa zmianie. Z kolei wpływy śpiewu wielogłosowego, wy-
dawałoby się pochodzące z Zachodu, pojawiły się paradoksalnie najpierw w krę-
gach prawosławnych bractw Rzeczypospolitej. 

MJ: Nie chcę wchodzić w polemikę na temat oceny roli unii, tutaj się różnimy, 
natomiast wystarczy zajrzeć do Soboru Świętego Ducha w Wilnie czy do szczęśliwie 
odbudowanego Soboru Uspieńskiego w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej, czy obejrzeć 
zbarokizowaną Sofię Kijowską – a te świątynie zawsze były prawosławne – żeby 
skonstantować, że w tych miejscach odzwierciedlają się dokładnie te same procesy, 
co w świątyniach unickich. Więc tutaj nie ma istotnej różnicy.

WM: Tak, i to jest bardzo ważna kwestia – niepodzielność Kościoła wschod-
niego w Rzeczypospolitej. Ja zawsze podkreślam, że św. Atanazy Brzeski, absolut-
nie niezwykły mistyk barokowy, obrońca prawosławia, modlił się dokładnie przed 
tymi samymi ikonami, przed którymi się modlili, jak on mówił, jego bracia unici, 
i sam zamawiał ikony dla swojego prawosławnego klasztoru w Brześciu w bernar-
dyńskim klasztorze…

MJ: …i do tych samych Żyrowic, i do tego samego Poczajowa, i do tego same-
go Chełma, gdzie cudowne wizerunki zostały w XVIII wieku, w czasach unickich, 
zwieńczone papieskimi koronami, pielgrzymowali i unici, i prawosławni, i rzym-
scy katolicy.

WM: Takim też przykładem jest klasztor jabłeczyński, który przez cały czas 
swojego istnienia był prawosławny. Nigdy nie zmieniał wyznania, a uniccy wizyta-
torzy – i sama kuria unicka – mieli wielki problem, bo miejscowy lud żył w prze-
konaniu, i to jest dosłowny cytat, że „unit i dezunit to samo”. To świadczy o pewnej 
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niepodzielności Kościoła, która w pewnym momencie była rozbita dla potrzeb car-
skiej i polskiej ideologii narodowej, co oznaczało sprzeniewierzenie się względem 
ideałów dawnej Rzeczypospolitej. 

MJ: Bałbym się stawiać te dwie rzeczywistości na tym samym poziomie… My-
ślę, że wchodzimy tutaj w zupełnie inny temat. Tu byśmy się z Witalijem zderzyli 
czołowo, ale uniknijmy tego zderzenia…

ŁH: Chciałbym tylko jeszcze dodać, że istniało coś takiego, jak utworzone 
w XIX wieku Muzeum Bractwa Bogurodzicy w Chełmie, które rzeczywiście, jak to 
do dzisiaj utrzymują pewne kręgi, miało cel rusyfikacyjny i było instytucją w dużej 
mierze ideologiczną. Ale ciekawostka polega na tym, że ono gromadziło miejsco-
we artefakty dowodzące zupełnie przeciwnej tezy niż ta, ze względu na którą było 
powołane. Znajdował się tam zbiór najciekawszych zabytków prawosławnej Rze-
czypospolitej: ikony, księgi, nuty i elementy wyposażenia cerkwi. Część tych rzeczy 
pochodziła ze świątyń prawosławnych, a część z unickich, należą one jednak bez 
wątpienia do spójnego świata duchowo-artystycznego, istniejącego niezależnie od 
politycznych podziałów i będącego nosicielem zarówno żywej wiary, jak i dawnych, 
przedunijnych tradycji. Co bardzo ważne, świadomość konfesyjna większości wy-
znawców Kościoła wschodniego nigdy się w okresie unii nie zmieniła. Ciekawostką 
jest, że aż do okresu zaborów praktycznie w każdej parafii były używane, począw-
szy od XVI wieku, znane jedynie w Rzeczypospolitej nutowe irmologiony, których 
źródła sięgają jeszcze śpiewu starokijowskiego oraz charakterystycznego wpływu 
Bałkanów. Muzeum w Chełmie zawierało tego typu księgi, z których trzy pocho-
dziły z Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej. Dwie z nich, siedemnastowieczne, 
znane są z opisów, natomiast trzecia, z XVIII wieku, zachowała się do dziś w Bi-
bliotece Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Niedawno wraz 
z zespołem Katapetasma miałem możliwość nagrania wybranych utworów z tej 
księgi. Odtworzenie tej muzycznej przestrzeni uświadamia, że liturgia wschodnia 
w Rzeczypospolitej była do bardzo późnego czasu nośnikiem najstarszych tradycji 
prawosławia, dawno zapomnianych w Imperium Rosyjskim. Porządek i charakter 
nabożeństw przed zaborami różnił się znacznie pod względem muzycznym czy ję-
zykowym w odniesieniu do nabożeństw w okresie zaboru rosyjskiego. Zdecydo-
wanie zawierał on elementy bliższe bizantyjskiemu oryginum liturgii niż porządek 
synodalny. Zresztą, dlatego właśnie ludzie mieli problem z tą zmianą. Wierni sprze-
ciwiali się narzuceniu nieznanego im, obcego rytuału synodalnego. Do tej pory, od 
pokoleń, ich doświadczenie było zupełnie inne. Była to żywa tradycja istniejąca od 
czasu Rusi Kijowskiej, i przez tak długi czas właściwie się nie zmieniła.
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WM: Nie zmieniła i jeszcze raz podkreślam, stało się to dopiero za sprawą 
działań dwóch absolutnie przeciwnych ideologii, dla których kwestia Kościoła 
wschodniego stała się kartą przetargową.

ŁH: Proponuję trochę zmienić bieg naszej rozmowy i odnieść się do najczęściej 
spotykanych stereotypów odnośnie do tego, czym jest ikona. Stereotypy są o tyle 
ważne, że czasami mogą pewne wizje wyjaśnić oraz pogłębić, na zasadzie samego 
odrzucenia tych nieprawdziwych uogólnień. Naczelny, często powtarzany stereotyp 
polega na dość niebezpiecznym pojęciu kanonicznej, prawidłowej ikony. To okre-
ślenie, w kontekście przekroju historycznego, prawosławnego malarstwa w Rzeczy-
pospolitej, można z pewnością ciekawie rozpatrzyć. Jak wiadomo, chociażby wspo-
minane tutaj zjawisko swoistej okcydentalizacji sprawia, że ikona przyjmuje formy 
niezbyt pasujące do hermetycznych określeń pewnej grupy badaczy, odnoszących 
się do spekulatywno-teologicznych teorii ikony oraz do tak zwanego kanonu. Gene-
ruje to szereg wątpliwości. Chciałem zatem zapytać Irinę o to, jak się ma klasyczna, 
teologiczna myśl o ikonie do zjawiska niejednoznacznego kulturowo i stylistycznie 
malarstwa prawosławnych w Rzeczypospolitej? Czym jest w ogóle teologia ikony 
i jakie ma ona źródła? Czy w ogóle można rozpatrywać z perspektyw tej klasycznej 
teologii ikony, załóżmy, ikonę XVII wieku z Rzeczypospolitej?

Irina Tatarova: Z terminem „teologia ikony” jest spory problem. To jest sys-
tem, który powstał, tak naprawdę, w XX wieku. Bo to, co nazywamy „teologią iko-
ny”, i te podstawy, na których ona bazuje, czyli na przykład wszystkie spory wokół 
ikonoklazmu w VIII–IX wieku, one właściwie dla sztuki nie miały wielkiego zna-
czenia. Pewnie Witali będzie ze mną dyskutował. Bardzo często w książkach popu-
laryzatorskich widzimy, że cała teologia ikony XX wieku rozwija na swój sposób to, 
co zostało uformowane, ustalone, utrwalone w decyzjach soborowych w VIII–IX 
wieku. W okresie Soboru Nicejskiego II to był problem wyłącznie teologiczno-dog-
matyczny, ale tam nie było żadnej propozycji sformułowania konkretnego stylu ar-
tystycznego ani tego, jak to wszystko ma wyglądać. To było jedynie podkreślenie 
roli sztuki w tym względzie, że ona może coś realizować i wyrażać. 

Natomiast to, co często mówimy o moskiewskich soborach XVI wieku, to ra-
czej były problemy pewnego teologicznego zacofania, kiedy trzeba było bronić tego, 
co swoje, przed tym, co nieswoje. A to, co powstało jako zwarty system tak zwanej 
„teologii ikony” – to jest wiek XX i jego swoiste poszukiwania. Cała ta teologia 
powstawała w dość trudnych warunkach historycznych. Było to albo przed rewo-
lucją już we wzburzonej wojną Rosji, albo potem w Związku Radzieckim; teologia 
ta tworzona była przez tych, którzy tam zostali albo przez emigrantów, głównie we 
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Francji, ale też trochę na Bałkanach. I to jest rzecz bardzo ciekawa: oni wszyscy 
znajdują się w bardzo trudnej sytuacji – jedni tworzą w czasach komunizmu, kiedy 
ta myśl wydaje się niepotrzebna, a potem jest zakazana, jak było w przypadku ojca 
Pawła Florenskiego, inni po prostu gdzieś tam po cichu o tym rozmyślali i dopiero 
dużo, dużo później zaczęli w ogóle o tym mówić – w latach sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych. Natomiast jeżeli chodzi o emigrację, to był bardzo ciekawy okres 
bezpośredniego zetknięcia się tego, co uważano za swoją własną kulturę, w tym 
liturgii i ikony, z kulturą Zachodu; była to sytuacja konfrontacji, kiedy chciano 
w jakiś sposób siebie obronić, podkreślić swoją tożsamość. I w jednym, i w drugim 
przypadku są tu znamiona określonej sytuacji historycznej. 

Największe, najważniejsze dla nas dzisiaj książki zostały napisane przez osoby, 
które przeszły przez rosyjski renesans religijno-filozoficzny początku XX wieku. 
Wszystko to powstawało w sytuacji bardzo trudnej. Trubieckoj jako pierwszy ese-
ista pisał w czasach I wojny światowej. Tam jest mnóstwo starego patriotyzmu, na 
różne sposoby wyrażanego przekonania, że my jesteśmy lepsi. I potem na emigra-
cji było to samo, oni wszyscy wnieśli do swoich tekstów wiele bardzo ciekawych 
filozoficznych, estetycznych wątków, odnosząc to do ówczesnego rozwoju sztuki. 
Problem polega na tym, że sama bizantynistyka, która nie tak dawno zaczęła się 
rozwijać na dobre, w tamtych czasach jeszcze nie zebrała tego historyczno-arty-
stycznego materiału, na którym można było to wszystko sprawdzać. Ci myśliciele 
nie mieli dostępu do tego, oni dochodzili do swoich wniosków bez znajomości wie-
lu ważnych dzieł sztuki bizantyńskiej. Na podstawie ich bardzo ciekawych książek, 
które miały duże oddziaływanie, powstało później i powstaje do dziś mnóstwo pu-
blikacji na temat teologii ikony. Ich autorzy wychowali się na Uspienskim, na Tru-
bieckim, na Florenskim, na ojcu Sergiuszu Bułgakowie. Wszyscy to przyjęli jako 
dar tej epoki. 

Potem w jakiś dziwny sposób kolejny okres historyczny położył swój cień na 
ikonografii. W Związku Radzieckim długo nie można było ani mówić, ani tworzyć 
owej sztuki. Można było jedynie pisać „o tych starych, o tych wielkich ikonach”. Już 
wtedy coś dziwnego zaczęło się dziać z rozumieniem języka ikony: układy sche-
matyczne, symboliczne, związane z liturgią, z tym, że coś powinno wyglądać tak, 
a nie inaczej, plus manipulowanie dawnymi tekstami teologicznymi, które ci pi-
sarze czytali albo których nawet nie czytali, po prostu wyjmując z kontekstu pew-
ne treści. W ten sposób udało im się stworzyć nową, spójną całość, która określa, 
w jakich warunkach może powstawać ikona, jak z konieczności ma ona wyglą-
dać. Myśliciele na emigracji, potem w Związku Radzieckim, należeli do różnych 
formacji, związanych lub niezwiązanych z Cerkwią, z Kościołem, oni tworzyli na 
podstawie fascynacji tą wielką sztuką, i wszystko to, co jest wynikiem ich myśli, 
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układa się w pewien system, w którym ikona zachowuje wszystkie określone re-
guły. Wszyscy mówią, że to jest sztuka specjalna, wyłącznie związana z liturgią, 
w niczym nieprzypadkowa, tylko tak, a nie inaczej mogąca wyglądać – ale okazuje 
się, że z tego nic nie wynika. Tak powstaje próba naśladowania określonego stylu, 
który został wyznaczony przez pewne formalne wskazówki, przy tym bardzo zróż-
nicowane. W następnym pokoleniu ci interpretatorzy ikony przeszli od wielkich 
pisarzy, których można analizować, do pisarzy, powiedzmy, drugorzędnych, którzy 
z tego wszystkiego zrobili jeszcze prostszy, bardziej uproszczony i uładzony system. 
I okazuje się, że z tej fascynacji stylem, opisanym precyzyjnie w teologii ikony, nic 
istotnego nie wynikło i nie zaowocowało w przestrzeni sztuki. Poza tym teologia 
ikony nie wytrzymała konfrontacji z badaniami bizantynistycznymi. Niektórzy bi-
zantyniści próbowali się mierzyć w swoich badaniach z teologią ikony. Historycy 
sztuki mówią: no tak, pięknie wszystko napisane, takie poetyckie, wspaniałe, ale 
dlaczego wiele rzeczy wyłamuje się z tego spójnego systemu, dlaczego na przykład 
Kapadocja tu nie pasuje… Zakładano, że tylko ta idealna i wypreparowana wizja 
sztuki prawosławnej ma być miarą każdej twórczości, wszystko pozostałe jest nie 
do przyjęcia i nie spełnia teologicznego paradygmatu teologii ikony, możliwe jest 
tylko naśladowanie jedynego wzorca. Wszystko pozostałe jest określone jako „nie 
nasze” – ale przecież jest i barok, jest i klasycyzm, jest akademizm. Na przykład 
w miejscu, z którego pochodzę…

MJ: …dodajmy – w Sankt-Petersburgu…

IT: …w Sankt-Petersburgu, w świątyniach zbudowanych w XVIII–XIX wie-
ku, to, co tam zostało wtedy utrwalone, niezwykle do siebie pasuje. No, może to 
nie było takie piękne i genialne w swoim artystycznym fenomenie, i nie dałoby się 
stamtąd tej teologii ikony wyprowadzić, ale jednak, Witali zawsze mówi, że iko-
na wiąże się z architekturą – i tam to pasuje. A kiedy po wszystkich przemianach 
ostatnich dziesięcioleci pojawiają się ludzie, którzy przychodzą do cerkwi, gdzie 
nic się nie zachowało, i zaczynają wstawiać Rublowa wszędzie, gdzie się nie da, to 
okazuje się, że tutaj znowu coś jest nie tak … Ja nie chcę o tym mówić, bo można 
by było wiele przykładów podać o wszelakich tych kursach i warsztatach „pisania 
ikon” i o całym „sakralizowaniu” tej sztuki. To jeszcze wielki problem, gdzie jest tu 
sztuka, a gdzie liturgia. Wszyscy chcą mówić, że ikona to sztuka, że z uwagi na to, 
że ona jest tak, a nie inaczej namalowana, ona działa w liturgii – to teza Uspień-
skiego – że to jest warunek jej działania, jej cudowności. Okazuje się, że wszystko 
nie tak – choć napisano już mnóstwo książek, które na tej estetyce bazują, teolo-
gicznych, filozoficznych, także popularnych. I nagle – nic nie działa. Wydaje mi się 
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właśnie, że Jerzy Nowosielski, wychowany na tym styku kultur w Rzeczypospolitej, 
o którym mówiliście, jako jedyny w tym czasie albo na pewno jeden z niewielu za-
uważył, że nie tylko tam nic nie pasuje, ale tak naprawdę, to historia sztuki rozmija 
się z życiem i z głównym nurtem tej sztuki, z tym, czym ta sztuka żyje. I jeżeli ją 
wyjąć, zakonserwować i przenieść do kursów ikonograficznych, to okazuje się, że 
ona niczego w zasadzie o nas nie mówi, a przecież sztuka też po to jest, żeby opo-
wiedzieć wszystko, co my myślimy, co nas obchodzi, co tak naprawdę jest naszym 
byciem…W takim właśnie momencie jesteśmy, więc mam nadzieję, że będzie jakaś 
refleksja na ten temat, bo iść nadal tym tropem – i dalej uprawiać taką „klasyczną” 
teologię ikony – po prostu się nie da, to jest straszne.

WM: A mnie się wydaje, że Irina powiedziała genialną rzecz à propos współcze-
snych ikon w kontekście praktycznego istnienia Kościoła. Od lat osiemdziesiątych 
za „dobry gust” teologiczny zaczęto uważać wymienianie starych, okcydentalizują-
cych czy ludowych ikon na tak zwaną ikonę kanoniczną – to przekonanie wzięło się 
właśnie z tej fatalnej, antykulturowej, tak naprawdę antydoświadczeniowej sytuacji, 
w której współczesna ikona i styl zostały wypracowane właśnie w sposób sztuczny. 
Jakby sztukę zamierzano tworzyć wedle tego „stylu”, który sam był sztuczny, wyabs-
trahowany w swojej formule wymyślonej przez kogoś jako „teologia ikony”.

IT: Całkowicie. A styl jest dużo bardziej skomplikowany niż to wszystko…

WM: …a styl jest o wiele bardziej skomplikowany! Wiadomo, nie chodzi o to, 
że formuła, język ikony bizantyńskiej czy staroruskiej jest absolutnie niezwykły, ab-
solutny geniusz, ale tego geniuszu nie można zamknąć w abstrakcyjnej i sztucznej 
formule.

ŁH: Warto jeszcze podkreślić, że sytuację komplikuje też dość spłycona po-
laryzacja konfesyjna. Wiadomo, że takie konfesyjne, a ściśle ujmując, polityczne 
podejście do tematu stanowi do dzisiaj częstą podstawę twierdzeń, czym ikona 
jest, a czym nie jest. Twórczość Jerzego Nowosielskiego stanowi przykład jakiegoś 
rozwiązania problemu, ponieważ wbrew pozorom nie jest on wielkim nowatorem 
malarskich zjawisk w przekroju historii ikony. Dokonuje on raczej syntezy całej 
tradycji ikon, ze szczególną akcentacją obszaru Rzeczypospolitej, bo to tutaj na-
stąpiło ukształtowanie się odrębnych stylów, na których jako malarz Nowosielski 
się wychował. I nie chodzi tylko o najstarsze ikony z muzeum im. Szeptyckiego we 
Lwowie, będące w jego wspomnieniach kluczowym doświadczeniem artystycz-
nym, ale też o wykorzystywanie elementów konwencji barokowej.
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MJ: Gdybyś Łukaszu tę rozmowę przeprowadził dwa lata temu na ten sam te-
mat, to ja bym tu stanął bardzo w obronie właśnie tej kanonicznej tradycji i kiedy 
Irina wyniki swoich badań i przemyśleń zaczęła prezentować, budziło to we mnie 
sprzeciw. Natomiast w tej chwili coraz bardziej wydaje mi się, że w tej krytyce jest 
rzeczywiście bardzo głęboka intuicja. Istnieje bowiem pewna pokusa, której sztu-
ka i społeczeństwo chętnie ulega w sytuacjach kryzysowych. Ja bym się odniósł do 
dziewiętnastowiecznej sztuki zachodniej, kiedy fascynacja przeszłością zrodziła 
różne ciekawe pomysły plastyczne i artystyczne, ale wszystkie one nie mogą sta-
nowić programu uleczenia, uzdrowienia czy jakiejś recepty na przyszłość. Myślę 
o malarstwie, o prerafaelitach i nazareńczykach, którzy ze swoją retrospektyw-
ną postawą wobec rzeczywistości – postawą upatrującą w tym wypadku ideału 
w sztuce późnośredniowiecznej i wczesnorenesansowej – próbowali ją wskrzesić. 
Powstała w ten sposób bardzo ciekawa sztuka, ale ona już też minęła, ona pozosta-
je dziś pewnym rodzajem takiej pobożnej archeologii. Tu bym się zgodził z Iriną. 
Nowosielski jest przykładem, który potwierdza to, o czym mówiła: że można być 
człowiekiem głęboko zakorzenionym w tradycji prawosławia i prawosławnej ikony, 
a przy tym na wskroś współczesnym, nie siląc się bynajmniej na płytką nowocze-
sność, bo przecież to nie było jego celem. Więc Nowosielski jest tu rzeczywiście 
jakimś prorokiem, prorokiem uniwersalnym. I trzeba się zgodzić z tym, że będzie 
zawsze tendencja do naśladowania go, bo każda sztuka ma swoich epigonów. Ale co 
pozytywnego można dzisiaj zaproponować tym, którzy pragną tworzyć malarstwo 
ikonowe czy to w Kościele prawosławnym, czy katolickim, czy gdzie indziej, po 
tym wszystkim, co usłyszeliśmy od Iriny?

IT: Tu sytuacja jest dość trudna, bo z jednej strony, tak jak mówił Nowosiel-
ski, mamy zupełnie wyjątkowy moment, kiedy otwiera się przed nami cała księga 
rozwoju sztuki, bo wcześniej w małym stopniu wiedziano, jak, gdzie, kiedy, w jaki 
sposób to się wszystko rozwijało. Teraz my to wszystko mamy. A z drugiej strony 
nie mamy wielkiego stylu, mamy jakiś kryzys, nieważne jaki, no ale jest. W tej sy-
tuacji człowiek może próbować ratować sytuację tylko swoim talentem, swoją intu-
icją i swoim szczerym zainteresowaniem tym, co chce tworzyć; najważniejsze staje 
się to, co on sam chce tak naprawdę pokazać. I do tego dobiera sobie różne środki, 
które najbardziej go wyrażają, dobiera sobie różne tradycje. To jest dziwne, praw-
da? My się uczyliśmy, że dana tradycja pojawiła się, wypracowała zasady, dlaczegoś 
się skończyła, ale my dzisiaj możemy do niej powrócić, jako do ogólnego wzorca. 
Dzisiaj mamy taki moment, kiedy wszystko dokonuje się w sposób indywidualny, 
każdy artysta buduje dla siebie coś swojego, coś osobistego, co nie może dążyć do 
pewnej ogólnej stylistycznej normy. To niezwykły moment indywidualizmu. Być 
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może on się skończy, być może przyjdzie coś innego, ja nie jestem prorokiem, ale 
wydaje mi się, że teraz nie ma takiej szkoły, która by wiedziała, jak to ujmować, ani 
historycznosztucznej, ani estetycznej, ani artystycznej – nie ma takiego programu, 
który by na nowym etapie mógł wypracować ogólny styl albo prawdziwie i twórczo 
dał możliwość istnienia w zamkniętej tradycji, która odrzuca wszystko, co jest poza 
nią. Wszystko się dzieje twórczym wysiłkiem człowieka, wobec którego takie sche-
maty i programy są nieprawdziwe.

ŁH: Jest jeszcze jeden, ogromnie ważny parametr, który chyba też określa feno-
men zaistnienia wspaniałej ikonografii w Rzeczypospolitej czy w innych miejscach 
świata. Określiłbym to mianem „artystyczności”. Istnieje ktoś taki jak artysta i rze-
czywiście, jak to często mówił Nowosielski, nie jest to ktoś, kogo można „wyciągnąć 
z rękawa”, załóżmy z tego powodu, że on nawet potrafi się modlić. Poza tym, że 
to wspaniała cecha, to jednak sama w sobie nie czyni człowieka zdolnym do tego, 
aby wykazać po pierwsze pewną świadomość plastyczną, po drugie odwagę, bo to 
też jest niezwykle istotne w przypadku artystów – malarzy ikon. Pojęcie „artysta” 
w kręgach współczesnych szkół ikonograficznych ma, nie wiedzieć czemu, dość złą 
reputację. Kojarzy się ono ze stereotypem zadufanego w sobie hulaki. A jednak, 
jeśli się poważnie podejdzie do twórczości, to należy zauważyć, że wszyscy malarze 
ikon w Rzeczypospolitej oraz w ogóle ikon, które trzeba uznać za te najwspanialsze, 
światowe przykłady, to byli wspaniali artyści. Tyczy się to nawet kręgów prowincjo-
nalnych, gdzie twórcy ikon byli artystycznymi liderami małych środowisk, mają-
cymi największą świadomość ogólnoplastyczną. To właśnie ich determinowało do 
tego, żeby malować najważniejszą, sakralną sztukę, poświęconą liturgii. Nie była 
natomiast motywacją ich działalności sama w sobie przynależność do oddzielnej 
grupki ludzi, ikonografów. Tak było w każdej epoce i w każdym kręgu wytwarzają-
cym najwspanialsze ikony. Przykładowo ikona XVII wieku to przecież jest wielka 
sztuka w sensie obiektywnych parametrów danej stylistyki. Nawet podupadła nie-
co ikona dziewiętnastowieczna bardzo często stanowi wysoki poziom sztuki na tle 
całej epoki. Natomiast status ikony jako wielkiej sztuki kończy w momencie, kiedy 
zaczynamy mówić o kanonie, zaczynamy sprowadzać ikonę do pewnych herme-
tycznych schematów sprawiających, że staje się ona w swej malarskiej istocie zupeł-
nie niepodobna do tego, co było wcześniej. 

WM: Staje się pewnym gettem.

IT: To tylko z wolności wynika, a nie inaczej. A tutaj każą się dostroić i w jakiś 
sposób rozwijać to, co nie jest moje.
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MJ: Ale czy my też nie projektujemy naszej koncepcji sztuki na coś, co ucho-
dziło w dawnych czasach za Boże rzemiosło? 

IT: Niech będzie rzemiosło, ale ono było dobre.

ŁH: Tam nie było w ogóle świadomości tworzenia jakiejś wyjątkowej sztuki, 
raczej świadomość dobrze wykonanej pracy na podstawie właściwego wyczucia. 
Wydaje mi się, że do dzisiaj na tym polega tworzenie każdej autentycznej sztuki. 
Brak teoretycznej mistyfikacji jest z pewnością pozytywem w procesie twórczym, 
który raczej ma cechy żywiołu. Nie znaczy to oczywiście, że ów żywioł jest cha-
osem. 

WM: Mnie się w ogóle wydaje, że styl, że epoki wielkich stylów zawsze ratu-
ją sytuację w tym sensie, że sztuka jest organicznym elementem doświadczenia. 
W wielkich epokach stylistycznych każda rzecz: łyżka, krzesło, jest włączona w styl, 
czyli w wielkie doświadczenie sztuki, które nie pozwala sztuki rozdzielić i oddzielić 
od życia, bo sztuka to formuła rzeczywistości, więcej – bycia. To jest pewien język, 
język jako naturalna tkanka, w której egzystuje człowiek. A teraz tego nie ma. Ja 
też chcę się odwołać do tego, co powiedziała Irina o Nowosielskim jako syntezie, 
bo słowo synteza – głośne, wielkie i majestatyczne – w pewnym sensie często może 
być czymś negatywnym. Synteza tak naprawdę jest zawsze cechą dekadencji, ostat-
niego akordu czegoś, co próbuje się ratować poprzez syntetyzowanie wszystkiego, 
co było dotychczas, i zazwyczaj z tego wynika rzecz niezbyt gustowna. Nowosielski 
jest syntezą nie w tym sensie, że miesza, stylizuje – nie, synteza u niego polega na 
tym, że on rozumie sam rdzeń doświadczenia, w który jest wpisana sztuka. I w tym 
momencie właśnie my znajdujemy się na tych dwóch płaszczyznach, gdzie liturgia, 
teologia i doświadczenie są absolutnie nierozerwalne od sztuki. Nowosielski nie 
tyle zdobywa się na syntezę wszystkiego, co istniało jako gama form i możliwości 
formalnych sztuki wschodniego chrześcijaństwa, ile – i to jest właśnie cecha geniu-
sza – trafia w sedno doświadczenia, z którego wszystko to może wyjść. I oczywiście 
to jest trafienie w ogóle w pewne doświadczenie bycia oraz doświadczenie sztuki 
w tym doświadczeniu.

IT: To jest jedyny, praktycznie jedyny człowiek, który mówił, że dla niego iko-
na wyrasta ze sztuki współczesnej (fot. 7). Dla niego sztuka współczesna, awan-
gardowa na przykład, odkryła to, co jest w ikonach. On nie oddzielał tych rzeczy. 
Zazwyczaj żyje się w rozdwojeniu, kiedy istnieje jakąś sztuka specjalna, dawna, za-
rezerwowana do szczególnych celów, a gdzieś na innym miejscu istnieje sztuka jako 



33■O ikonie w Rzeczypospolitej dawniej i dziś

osobisty wyraz, aktualny, w którym artysta jest najbardziej organiczny i prawdziwy. 
U niego to się zrosło i dlatego jego sztuka sakralna, jego sztuka prawosławna jest 
tradycja współczesną – i to jest wielkie objawienie, zarazem wyrastające z tradycji 
bizantyńskiej i organicznie z nią związane.

WM: Tak, ale właśnie wszystko to wynika z pewnego rdzenia doświadczenia, 
ciągle aktualnego i osobistego. Jestem absolutnie przekonany, że rozwój formalny 
ikony, rozwój formalny sztuki, wszystkie pomysły i umowności plastyczne, do któ-
rych doszła sztuka bizantyńska, prawosławna – ogólnie mówiąc, sztuka Kościoła 
wschodniego – że kluczem do tego jest pewne szczególne doświadczenie i pewna 
formuła bycia. Bo sztuka jest zawsze zwierciadłem bycia, prawdziwym ciałem by-
cia, dlatego poprzez sztukę tak łatwo można zrozumieć, jak człowiek myślał, jak 
człowiek czuł. Sztuka jest ostateczną klamrą, która wszystko domyka. A wobec tego 
ona musi się rodzić z ogólnej formuły bycia, doświadczenia, ona jest odpowiedzią. 
Jeżeli jest odpowiedzią, to wychodzi z samej głębi i właśnie niezwykłość Nowosiel-
skiego polega na tym, że sztuka, jego sztuka, jest dla niego odpowiedzią, dlatego, 
że on zadaje najważniejsze pytania tej tradycji, a jeżeli zna najważniejsze pytania, 
problemy tej tradycji, to jest w stanie dać odpowiedzi, które zawsze są aktualne. Na 
tym polega jego niezwykłość.

ŁH: Serdecznie dziękuję. Ta rozmowa rzeczywiście zaczyna się ciekawie roz-
wijać, co tym bardziej uświadamia, że temat ikony w Rzeczypospolitej jest bardzo 
rozległy i wielowątkowy. Podjęliśmy próbę skondensowania wielu zagadnień. Pa-
dło bardzo wiele ważnych słów, zarówno w odniesieniu do historii ikony, specyfiki 
stylistycznej, jak i w odniesieniu do tego, co fascynuje najbardziej, czyli pytania: 
czym w ogóle ikona jest? Jakie są jej motywy we współczesnej percepcji ikony, któ-
ra przecież w sztuce musi zawsze być aktualna? Jedno jest pewne – ikona nigdy 
nie może być zjawiskiem pobożnego skansenu, szczególnie w liturgii. Raz jeszcze 
dziękuję serdecznie za rozmowę.



34 ■ O ikonie w Rzeczypospolitej dawniej i dziś

Spis ilustracji

1. Irina Tatarova przed ikoną Matki Boskiej Hodegetrii z Jabłecznej podczas kon-
serwacji w Warszawie (fot. Witalij Michalczuk).

2. Chrystus w Majestacie, ikona z cerkwi w Nowosielcach, 2 poł. XV w., Muzeum 
Historyczne w Sanoku (fot. Zbigniew Dubiel).

3. Matka Boska Pocieszycielka Strapionych, 2 poł. XVII w., Muzeum Historyczne 
w Sanoku (fot. Zbigniew Dubiel).

4. Ikonostas z cerkwi w Chotyńcu, 1671 (?), przebudowa 1753 (fot. Zbigniew 
Dubiel).

5. Chrystus wśród uczonych w Piśmie, drzeworyt z druku cerkiewnego, 1630, Mu-
zeum-Zamek w Łańcucie (fot. Jarosław Giemza).

6. Św. Mikołaj ze scenami z życia, z cerkwi we wsi Kotań, pocz. XVII w., Muzeum 
Regionalne w Jaśle (fot. Zbigniew Dubiel).

7. Jerzy Nowosielski, Przemienienie Pańskie, 1985, Muzeum Archidiecezji War-
szawskiej (fot. Zbigniew Dubiel).



Latopisy Akademii Supraskiej
12

Słowa kluczowe: Prawosławie, ikona, błogosławieństwo, konsekracja, Kościół

Ks. Marek Ławreszuk
ORCID: 0000-0001-8051-8106

Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Teologii Prawosławnej

Błogosławieństwo i poświęcenie ikon*

W myśli o. Pawła Floreńskiego ikona jest graniczną sferą między światem du-
chowym a materialnym, która nie tyle dzieli, ile łączy oba światy1. Ikona, podob-
nie jak wszystkie utensylia liturgiczne, przedmioty liturgiczne i większość przed-
miotów cerkiewnych, pełni określoną funkcję. Traktowana jest jako okno na świat 
duchowy, jako łącznik wierzącego z Bogiem, jako Ewangelia i homilia. Jednoczy 
w sobie cele teologiczne, latreistyczne i katechetyczne. W trebnikach (eucholo-
gionach)2 Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – księgach litur-
gicznych zawierających teksty obrzędów oraz modlitw nie wchodzących w skład 
nabożeństw cyklu dobowego – możemy odnaleźć następujące obrzędy związane 
z poświęceniem ikon: „Obrzęd pobłogosławienia i poświęcenia ikony Najświętszej 
i Życiodajnej Trójcy w postaci trzech aniołów, Chrztu, Przemienienia lub Zstąpie-
nia Świętego Ducha”3, „Obrzęd pobłogosławienia i poświęcenia ikony Chrystusa 
lub świąt Pańskich, jednej lub wielu”4, „Obrzęd pobłogosławienia i poświęcenia 
ikony Najświętszej Bogurodzicy, jednej lub wielu ikon”5, „Obrzęd pobłogosławie-

* Publikacja powstała w ramach projektu z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, reali-
zowanego w latach 2017–2022 (nr 0083/NPRH5/H11/84/2017).

1 P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, tłum. i przypisy Z. Podgórzec, wstęp H. Paprocki, Białystok 
1997, s. 6.

2 J. Kostiuczuk, J. Tofiluk, M. Ławreszuk, W. Misijuk, J. Charkiewicz, Specyfika polskiej termi-
nologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni, Białystok 2016.

3 Euchologion uzupełniający, red. J. Charkiewicz, tłum. H. Paprocki, Warszawa 2016, s. 395–399.
4 Ibidem, s. 400–411.
5 Ibidem, s. 412–419.
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nia ikony jednego lub wielu świętych”6, „Obrzęd pobłogosławienia i poświęcenia 
różnych ikon razem przedłożonych”7.

Wymienione obrzędy pojawiły się w praktyce słowiańskiej w różnym okre-
sie i zostały skompilowane w siedemnastowiecznych i późniejszych trebnikach. 
W XVII wieku św. Piotr Mohyła, metropolita kijowski zebrał w edycji Euchologio-
nu z 1646 roku wszystkie znane mu wówczas obrzędy i modlitwy8, które na prze-
strzeni wieków niejednokrotnie były uzupełniane9. 

Znaczenie obrzędów liturgicznych

Charakterystyka obrzędów liturgicznych dotyczących poświęcania i błogosła-
wieństwa ikon zawiera się w kategoriach pozytywnych i negatywnych. Aby okre-
ślić, czym są i co oznaczają te obrzędy, należy najpierw wyjaśnić, czym zdecydo-
wanie nie są.

Negatywna charakterystyka obrzędów zawiera się w jednoznacznej deklaracji: 
„poświęcenie nie jest nadaniem ikonie jakiejkolwiek [dodatkowej – MŁ] łaski”10. 
Trzeci anatematyzm VII soboru powszechnego w Nicei z 787 roku wyraźnie wska-
zuje, że ikonie, a dokładnie Bogu lub świętym na niej przedstawionym, należna jest 
cześć11.

Przez wiele stuleci nie było specjalnego rytu poświęcenia ikon. Ikona powsta-
wała w Cerkwi i była uznawana za świętą poprzez zgodność z kanonem ikonogra-
ficznym, czyli zbiorem reguł, według których określa się autentyczność świętego 
obrazu. Od czasów starożytnych ikona była uznawana za święty obraz, dzięki zapi-
sanemu na niej imieniu przedstawianej osoby12.

Ikona była i bywa uświęcana pracą ikonografa, która w założeniu jest połą-
czona z modlitwą13. Trebnik wskazuje określoną modlitwę, którą powinien czytać 

6 Ibidem, s. 420–425.
7 Ibidem, s. 454–462.
8 Евхологион, альбо Молитвослов, или Требник, ред. Петр Могила, тип. Киево-Печерской 

лавры 1646.
9 И. Алфеев, Православие, t. 2: Храм и икона, Таинства и обряды, богослужение и церковная 

музыка, Москва 2016, s. 327.
10 В. Лепахин, Икона и иконичность, Санкт-Петербург 2002, s. 35 [jeśli nie podano inaczej, 

wszystkie teksty obcojęzyczne w tłumaczeniu autora].
11 Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 1: Nicea I, Konstantynopol 

I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325–787), A. Baron, H. Pietras, 
Kraków 2002, s. 341.

12 P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, tłum. M. Żurawska, Warszawa 2003, s. 179.
13 I. Jazykowa, Świat ikony, tłum. H. Paprocki, Warszawa 2003, s. 72.
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ikonograf: „Modlitwa ikonografa przed rozpoczęciem pracy”14. Dotyczy to rzecz 
oczywista sytuacji idealnej, która zakłada, że pracę nad ikoną wykonuje wierząca 
prawosławna osoba. Ikonograf prosi Boga: „oświeć i kieruj duszą i ciałem Twego 
sługi, prowadź jego ręce, aby mógł godnie i doskonale przedstawić Twój obraz, 
obraz świętej Twojej Matki i wszystkich Twoich świętych”15. Współcześnie, w do-
bie rozwoju technologicznego i renesansu prawosławnej ikony również w śro-
dowiskach nieprawosławnych powstają ikony oraz ich reprodukcje, tworzone za 
pomocą programów komputerowych. W takich przypadkach błogosławieństwo 
i poświęcenie ikon jest wskazane i ukierunkowane względami kanonicznymi, które 
zostaną przeanalizowane w dalszej części artykułu.

Wskazane wcześniej obrzędy z trebnika mają potrójne znaczenie. Poświęcenie 
dotyczy wszystkich przedmiotów cerkiewnych, w tym utensyliów liturgicznych, 
relikwiarzy oraz krzyży, i oznacza, że od tej chwili są one przeznaczone do celów 
sakralnych, tj. służą wiernym i całej wspólnocie w zbliżeniu z Bogiem. Analizując 
strukturę trebników, odnajdziemy wiele modlitewnych obrzędów skupionych na 
błogosławieństwie i poświęceniu kielicha, diskosu, relikwiarzy, chorągwi, kadziel-
nicy, dzwonu, szat liturgicznych i innych przedmiotów cerkiewnych. Ich obecność 
świadczy o przypisaniu tymże przedmiotom zadań liturgicznych, wspierających 
wiernych podczas modlitwy wspólnotowej. 

W księgach liturgicznych odnajdziemy jednak i takie modlitwy i obrzędy, 
w których błogosławione i poświęcane są przedmioty lub miejsca związane z ży-
ciem członków wspólnoty, ich pracą i owocami tejże pracy oraz wszystkim tym, co 
związane z bezpieczeństwem i dobrobytem. Stąd trebniki zawierają również obrzę-
dy i modlitwy błogosławienia lub poświęcania: domu, spichlerza, stodoły, piwnicy, 
stajni, studni, pieca, młyna, ziaren, zasiewów, owoców, rojów pszczelich, miodu, 
oleju, soli, sieci, statku, mostu i wielu innych rzeczy16. Różnorodność obiektów bło-
gosławieństw sprawia, że ich lista jest otwarta i dlatego księgi liturgiczne zawierają 
również uniwersalny obrzęd nazwany „Modlitwa na pobłogosławienie wszelkiej 
rzeczy”17. Wszystkie wymienione wyżej elementy nie są wykorzystywane w celach 
liturgicznych, a dotyczą codziennego życia wiernych. Znaczenie obrzędów nie jest 
więc liturgiczne, lecz wskazuje, że wszystko, co człowiek wykorzystuje, jest Bożym 
darem i może służyć jako nośnik Bożej łaski. Kiełkujące ziarno, zasiane z modlitwą 
i pokładaną w Bogu nadzieją, staje się dla człowieka wierzącego dowodem Bożej 
opatrzności. Wybudowany dom, poświęcony modlitwą i błogosławieństwem ka-

14 Euchologion…, s. 394.
15 Ibidem.
16 Euchologion…, t. 2, s. 3–5.
17 Ibidem, s. 114.
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płana, staje się miejscem domowej cerkwi, centrum życia rodziny i oazą bezpie-
czeństwa, nad którą pieczę sprawuje Bóg. W ten sposób wszystko, z czym ma do 
czynienia człowiek wierzący, jest traktowane zgodnie z pierwszym rozdziałem 
Księgi Rodzaju jako Boży dar (Rdz 1, 1–3118) przekazany ludziom (Rdz 1, 28–29).

Błogosławieństwo owoców ludzkiej pracy i wysiłków ma również charakter 
dziękczynny. Człowiek, który zbudował dom, zebrał zbiory swojej pracy rolnej, 
któremu udało się zrobić coś praktycznego: upiec chleb, pozyskać olej z lnu, rze-
paku czy oliwek, sporządzić wino z uprawianych przez siebie owoców, poświęcając 
te wszystkie produkty, wyraża również wdzięczność Bogu. Nie traktuje wykonanej 
pracy wyłącznie jako osobistego trudu, lecz widzi w tym wyjątkową synergię wła-
snego zaangażowania i łaski Bożej.

Ikona łączy wskazane wyżej dwie sfery życia człowieka. Sfera liturgiczna prze-
nika w codzienne życie człowieka, do jego domu, miejsca jego pracy, do pojazdów, 
którymi się przemieszcza i do narzędzi, które wykorzystuje w codziennym życiu. 
W Prawosławiu miejscem ikony nie jest przecież wyłącznie świątynia. Mają one 
swoje szczególne miejsce w miejscach pracy, a także w domach, gromadząc do-
mowników przy wspólnej modlitwie. Przypominają o Bogu i zachęcają do modli-
twy w przydrożnych kapliczkach otaczających domostwa, umieszczonych na po-
czątku wiejskich zabudowań lub w miejscach związanych ze szczególną Bożą łaską 
(np. źródłach, miejscach uzdrowień, lecz również na górskich szlakach czy w trud-
nych przesmykach). W obrzędach poświęcenia ikon przenikają się więc dwie funk-
cje liturgiczne i bytowe. Modlitwa ikonografa podkreśla cel liturgiczny, prosząc, aby 
tworzona ikona służyła „ku chwale, radości i upiększeniu Twego świętego Kościo-
ła”19. Jednocześnie, te same ikony stają się źródłem wsparcia i łask dla wszystkich, 
którzy przed nimi się modlą, zarówno w miejscach sakralnych, jak i w przestrzeni 
domowej („[…] bądź dla wszystkich czczących ją i przed nią Tobie kłaniających się 
[…]”)20. Poświęcenie wskazuje, że ikona staje się przedmiotem sakralnym, wyko-
rzystywanym w cerkwi, ale jednocześnie może być błogosławieństwem na codzien-
ne jej wykorzystanie przez człowieka w jego świeckim, domowym, rodzinnym lub 
zawodowym życiu.

Poświęcenie ikon związane jest również z opisanym wyżej charakterem dzięk-
czynnym. Wyraża wdzięczność Bogu za talent umożliwiający stworzenie wizerun-
ku Boga lub świętych, za łaskę i wsparcie, które pozwoliło ikonografowi wykonać 
coś, co stanie się oknem łączącym człowieka z Bogiem i światem duchowym.

18 Identyfikacje biblijne wg Biblii Tysiąclecia.
19 Euchologion..., s. 394.
20 Ibidem, s. 423.
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Kanoniczność, wyjątkowość i świętość ikony

Obrzędy liturgiczne noszą w sobie pewien kanoniczny wymiar, świadczą 
o przyjęciu i akceptacji konkretnej ikony w Cerkwi i o zgodności przedstawione-
go na niej wizerunku Boga, świętych czy sceny biblijnej z prawosławnym naucza-
niem21. Są zgodne z artykułami Dekretu wiary VII soboru powszechnego w Nicei 
z 787 r., w którym czytamy:

[…] orzekamy z całą dokładnością i z troską o wiarę, że przedmiotem kultu po-
winny być nie tylko wizerunki drogocennego i ożywiającego Krzyża, lecz tak 
samo czcigodne i święte obrazy malowane, ułożone w mozaikę lub wykonane 
innym sposobem, które umieszcza się ze czcią w świętych kościołach Bożych, 
na naczyniach liturgicznych i na szatach, na ścianach czy na desce, w domach 
czy przy drogach […] Oddaje im się hołd przez ofiarowanie kadzidła i zapala-
nie świateł, podobnie jak to się czyni przed wizerunkiem drogocennego i oży-
wiającego Krzyża, przed świętymi Ewangeliami i innymi przedmiotami kultu, 
jak to było w pobożnym zwyczaju u przodków. «Cześć oddawana wizerunkowi 
przechodzi na prototyp»; a kto składa hołd obrazowi, ten go składa Istocie, którą 
obraz przedstawia22.

Obrzęd potwierdza więc kanoniczność ikony, już w samej nazwie obrzędu 
błogosławieństwa ikony Najświętszej Trójcy pojawia się charakterystyka przedsta-
wień, wskazując te ich typy, które mają ugruntowane miejsce w nauczaniu Cerkwi 
prawosławnej. Metropolita Hilarion konstatuje: „w obrzędzie nie można poświęcać 
żadnych ikon Trójcy Świętej, które przedstawiają Boga Ojca lub Ducha Świętego 
w postaci gołębicy poza kontekstem Chrztu Pańskiego (Trójca Nowotestamentowa, 
Ojcostwo [Paternitas] itp.). Takie ikony na ogół nie podlegają konsekracji, ani prze-
bywaniu w świątyni, ponieważ są sprzeczne z surowym zakazem przedstawiania 
jakichkolwiek wizerunków Boga Ojca”23.

Kanonem ikony określamy zbiór zasad, które opierając się na Piśmie Świętym 
i Świętej Tradycji stanowią pewnego rodzaju granicę, „chociaż i ta granica może 
być nieco poszerzona o dodatkowe elementy”24 w tym m.in. o elementy sztuki lu-
dowej.

Obrzęd nie zmienia i nie wpływa na wyjątkowość ikony lub na jej świętość. 
Pod wyjątkowością rozumiemy tutaj szczególne łaski związane z określoną ikoną, 
cudowne zjawiska, takie jak wydzielanie mirry, niezwykłego zapachu. Zjawiska 

21 В. Лепахин, op. cit., s. 35.
22 Dokumenty Soborów Powszechnych…, s. 337–339.
23 И. Алфеев, op. cit., s. 112.
24 M. Ławreszuk, Sztuka prawosławna, „Ateneum kapłańskie”, t. 176, 2021, z. 1 (671), s. 13.
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związane z niezwyczajnymi wydarzeniami towarzyszącymi ikonie, dotyczą zarów-
no ikon tworzonych tradycyjnie przez prawosławnych ikonografów, jak i wszelkich 
innych ikon malowanych ręcznie lub tworzonych, czy powielanych przy użyciu 
maszyn drukarskich. Potwierdza to przywołane wcześniej stwierdzenie, że „po-
święcenie nie jest nadaniem ikonie jakiejkolwiek [dodatkowej – MŁ] łaski”25.

Analiza tekstów liturgicznych

Wskazane w trebniku obrzędy składają się z ustalonych modlitw początko-
wych, psalmu, modlitwy, błogosławieństwa i poświęcenia ikony. Struktura mo-
dlitw: podczas błogosławieństwa i poświęcenia ikony Najświętszej Trójcy czyta-
na jest modlitwa adresowana do Boga. Rozpoczyna się od części anamnetycznej, 
w której wspominane są objawienia Przenajświętszej Trójcy w Starym i Nowym 
Testamencie: 

A jak nam Stary Testament opowiada o objawieniu się Twoim w postaci trzech 
aniołów owemu sławnemu patriarsze Abrahamowi, Nowy zaś podaje, że Ojciec 
łaski objawił się w głosie, Syn ciałem w Jordanie, Duch zaś Święty w postaci go-
łębicy. Natomiast Syn, który ciałem wzniósł się na niebo i zasiadł po prawicy 
Ojca, zesłał na apostołów Ducha Pocieszyciela w postaci ognistych języków, a na 
Taborze Ojciec w głosie, Święty Duch w obłoku, a Syn ukazał się uczniom w naj-
jaśniejszej światłości”26.

Dalej modlitwa wskazuje na cel wykorzystania ikony:

Na wspomnienie zaś Ciebie, Jedynego sławionego Boga, nie tylko wyznajemy 
ustami, ale także malujemy ikonę, nie aby ją ubóstwiać, lecz aby patrzący na 
nią cielesnymi oczyma, spoglądali na Ciebie, Boga naszego, duchowymi oczyma, 
czcili i wywyższali Ciebie, Stwórcę, naszego Odkupiciela i Uświęciciela, i wspo-
minali Twoje niezliczone dobrodziejstwa, bowiem cześć oddawana obrazowi 
przechodzi na Praobraz”27.

Powyższy fragment w opisie celu wykorzystania ikon, nawiązuje do wspo-
mnianego wcześniej kanonu VII soboru powszechnego wyjaśniającego prawidło-
wy kult i czczenie ikon. Kolejnym elementem modlitwy są prośby o niebiańskie 
błogosławieństwo, poświęcenie ikony, również przyzwolenie „aby czczący ją po-
bożnie i przed nią Tobie pokornie kłaniający się, i wiernie modlący się, otrzymali 
miłosierdzie i łaskę, zostali uwolnieni z wszelkich nieszczęść i trosk, otrzymali od-

25 В. Лепахин, op. cit., s. 35.
26 Euchologion…, s. 396–397.
27 Ibidem, s. 397.
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puszczenie grzechów i stali się godnymi królestwa niebieskiego”28. Modlitwę koń-
czy doksologia Przenajświętszej Trójcy. 

Po pierwszej modlitwie kapłan błogosławi zgromadzonych i czyta modlitwę 
„na skłonienie głów”, w której prosi o niebiańskie błogosławieństwo, poświęcenie 
ikony poprzez dokonane przez duchownego pokropienie wodą święconą. Du-
chowny kropi ikonę trzykrotnie, wygłaszając słowa „Poświęcana jest ta ikona łaską 
Najświętszego Ducha, pokropieniem tą wodą święconą, w imię Ojca i Syna, i Świę-
tego Ducha. Amen”29, a następnie czyta stichirę ku czci Przenajświętszej Trójcy, lub 
troparion i kondakion święta związanego ze sceną biblijną przedstawioną na iko-
nie. Obrzęd kończy rozesłanie.

W obrzędzie poświęcenia ikony przedstawiającej Jezusa Chrystusa pierwsza 
modlitwa skierowana jest do Boga Ojca: „[…] my, łaskawy Wszechwładco, tę iko-
nę Twego umiłowanego Syna […]”30. Podobnie jak w modlitwie ku czci Najświęt-
szej Trójcy, modlitwa ta składa się z części anamnetycznej, w której wspomniane jest 
wcielenie i objawienie Jednorodzonego Syna oraz powtórzone dogmatyczne orzecze-
nie o czci oddawanej ikonie: „cześć oddawana obrazowi przechodzi na Praobraz”31. 
W części błagalnej treść jest poszerzona o przyrównanie oczekiwanych darów do ła-
ski płynącej ze „świętego nie ręką ludzką uczynionego obrazu, który przez dotknię-
cie świętego i przeczystego Oblicza Twego umiłowanego Syna obficie zyskał […]”32. 
Pojawia się również prośba o umocnienie wiary prawosławnej i zbawienie wiernego 
ludu. Modlitwa kończy się doksologią Boga w Świętej Trójcy. Po modlitwie duchow-
ny błogosławi wiernych, odczytuje modlitwę „na skłonienie głów” i przyzywając ła-
skę Najświętszego Ducha trzykrotnie kropi święconą wodą ikonę Jezusa Chrystusa. 
Obrzęd kończą dwa tropariony wychwalające Zbawiciela i rozesłanie.

W obrzędzie błogosławieństwa i poświęcenia ikony Bogurodzicy modlitwa 
również jest adresowana do Boga Ojca – „Panie Boże nasz, który zechciałeś, aby 
Twój współprzedwieczny i jednoistotny Syn i Słowo wcielił się w Przeczystą zawsze 
Dziewicę Marię i uczynił Ją przez swoje przeczyste z Niej narodziny Bogurodzi-
cą”33. W modlitwie część anamnetyczna jest ograniczona i przemieszana z liczny-
mi błaganiami, wśród których pojawia się prośba o obdarzenie ikony „mocą i siłą 
czynienia cudów”34. Modlitwa kończy się doksologią Przenajświętszej Trójcy. Po 

28 Ibidem, s. 397–398.
29 Ibidem, s. 399.
30 Ibidem, s. 407.
31 Ibidem.
32 Ibidem, s. 408.
33 Ibidem, s. 414.
34 Ibidem, s. 415.
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niej czytana jest modlitwa „na skłonienie głów”, w której w przeciwieństwie do 
wcześniej przytoczonych modlitw pojawia się część anamnetyczna, wychwalają-
ca Najświętszą Bogurodzicę. Adresowana jest do Boga Ojca, którego wychwala za 
wolę uczynienia z jednej niewiasty, wybranej z całego rodu ludzkiego: „Matki Twe-
go Jednorodzonego Syna”35. Pochwała Bogurodzicy wykorzystuje znane peryfrazy: 
„czcigodniejsza od cherubinów i serafinów”, „sławniejsza od wszystkich stworzeń”, 
„orędowniczka rodzaju ludzkiego”. Modlitwę kończy doksologia Boga w Trójcy. Ryt 
obrzędu zachowuje również trzykrotne pokropienie z wygłoszeniem słów przywo-
łujących łaskę Świętego Ducha, tropariony ku czci Bogurodzicy i rozesłanie.

W sytuacji, kiedy błogosławiona ma być ikona świętego lub wielu świętych, 
duchowny sprawuje krótkie nabożeństwo w oparciu o „Obrzęd pobłogosławienia 
ikony jednego lub wielu świętych”. Struktura tego obrzędu odpowiada wszystkim 
wyżej wspomnianym, rozpoczyna się od błogosławieństwa początkowego, mo-
dlitw początkowych, Psalmu 138, modlitwy, błogosławieństwa „pokój wszystkim”, 
modlitwy „na skłonienie głów”, pokropienia, troparionu i rozesłania36. Modlitwa 
obrzędu adresowana jest do Boga Ojca. Część pochwalna akcentuje Boże przyzwo-
lenie na uczynienie wizerunków świętych. Część błagalna rozpoczyna się od słów: 
„Modlimy się do Ciebie, wejrzyj teraz na tę ikonę przedstawioną i napisaną ku czci 
i pamięci Twego świętego N., pobłogosław ją i poświęć Twoim błogosławieństwem 
[…]”37. W części błagalnej zauważalne jest doktrynalne wskazanie na ostateczny cel 
modlitwy przed ikoną: „bądź dla wszystkich czczących ją i przed nią Tobie kłania-
jących się, i modlących się, i świętego N. jako orędownika przed Tobą”38. Fragment 
ten akcentuje, że modlitwa przed ikoną świętego adresowana jest do Boga i staje 
się doksologią i uwielbieniem Boga, zaś święty to Boży orędownik. Słowa te odpo-
wiadają praktyce modlitewnej, w której modlitwa wygłaszana do świętego traktuje 
go jako orędownika, pośrednika i tego, który „przedkłada” prośby modlących się 
„przed ołtarz Najwyższego”. Modlitwę kończy pochwała Przenajświętszej Trójcy.

Modlitwa „na skłonienie głów” adresowana jest do Boga Ojca i wspomina 
Boży akt stworzenia człowieka na Boży obraz i podobieństwo, wcielenie Chrystusa 
i Jego kenozę, dzięki której zniszczony przez grzech prarodziców pierwotny obraz 
został przywrócony „do pierwotnej chwały”39. Dalej modlitwa przywołuje dogma-
tyczne postanowienie wyjaśniające możliwość przedstawiania wizerunków świę-

35 Ibidem, s. 416.
36 Ibidem, s. 420–425.
37 Ibidem, s. 423.
38 Ibidem.
39 Х. Яннарас, Вера Церкви, Москва 2012, s. 148. Por. J. Charkiewicz, Jezus Chrystus w ikono-

grafii, Warszawa 2008, s. 11; Euchologion…, s. 424.
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tych na ikonach: „my pobożnie czcimy przedstawienia świętych, którzy są Twoim 
obrazem i podobieństwem, a ich czcząc, Ciebie jako Pierwowzór czcimy i sławi-
my”40. Modlitwę kończy doksologia, po której duchowny kropi ikonę wodą święco-
ną, czytany jest troparion świętego, a duchowny wygłasza rozesłanie. 

Trebnik wykorzystywany w praktyce liturgicznej Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego zawiera jeszcze jeden obrzęd związany z poświęceniem 
ikony. To „Obrzęd pobłogosławienia i poświęcenia różnych ikon”. Struktura obrzę-
du odpowiada ogólnej strukturze analizowanych wyżej krótkich nabożeństw. Mo-
dlitwa jest również adresowana do Boga Ojca. Część anamnetyczna jest bardziej 
rozbudowana i wspomina objawienie Boga doświadczane poprzez Pismo Święte 
i kerygmat apostolski. Fragment ten wyjaśnia relacje Osób Przenajświętszej Trój-
cy, mówiąc o Jednoistotnym Synu i Współtronującym Duchu41. Przypomina rów-
nież objawienie Trójcy Abrahamowi oraz nowotestamentowe objawienia w czasie 
chrztu nad Jordanem i wniebowstąpienia na Górze Oliwnej. Wychwalenie koń-
czy się wspomnieniem „nieuczynionego ręką ludzką obrazu Pana naszego Jezusa 
Chrystusa cudownie przez Niego przedstawionego na chuście i posłanego królowi 
Edessy Abgarowi”42. Oddawanie czci ikonom uzasadnione jest nauczaniem same-
go Boga: „a nas nauczyłeś czcić ten obraz, tak samo nie odrzucaj, lecz przyjmij 
obrazy i podobieństwa Twoich świętych wybrańców”43. W dalszej części modlitwy 
pojawiają się prośby o błogosławieństwo, poświęcenie, moc leczenia i odpędzania 
wszelkich zakusów diabelskich, a także o wysłuchanie próśb wiernych modlących 
się przed ikoną.

*   *   *

Obrzędy liturgiczne związane z błogosławieństwem i poświęceniem ikon od-
wołują się do doktrynalnych fundamentów Cerkwi prawosławnej. Modlitwy za-
wierają skierowane do Boga Ojca prośby o łaskę i błogosławieństwo wiernych, któ-
rzy modląc się przed ikonami, oddają cześć Niestworzonemu Bogu. Słowa modlitw 
zawierają apologię „czcicieli ikon” i na podstawie biblijnych przykładów uzasad-
niają możliwość tworzenia świętych wizerunków, a także pożytek z nich płynący.

Obrzędy te nie zmieniają znaczenia, ani funkcji ikony w Cerkwi prawosławnej, 
lecz potwierdzają i uzasadniają przyczyny ich utworzenia. Oparte na wielowieko-
wej tradycji wskazują na prawidłowe (ortodoksyjne) rozumienie ikony stanowiącej 

40 Euchologion…, s. 424.
41 Ibidem, s. 459.
42 Ibidem.
43 Ibidem, s. 459–460.
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okno odkrywające Boga i nieprzemijające światło Jego Bożej obecności44. Modli-
tewne prośby i błagania nie ograniczają roli ikony wyłącznie do sfery liturgicznej 
cerkiewnego sacrum, lecz są otwarte i pozwalają na wykorzystanie świętych obra-
zów w innych miejscach ważnych dla człowieka wierzącego.

Modlitwy w trakcie obrzędów nie mają wpływu na łaski płynące z ikon i ich 
recepcję, czy uznanie ich wyjątkowości lub świętości. Są jednak (a przynajmniej 
powinny być) miernikiem kanoniczności. Dopuszczenie do poświęcenia wizerun-
ku Boga lub świętego, który nie jest zgodny z tradycją kanoniczną Cerkwi prawo-
sławnej jest niedopuszczalne.

SUMMARY
V. Rev. Marek Ławreszuk

Blessing and Sanctification of Icons

Keywords: Orthodoxy, icon, blessing, consecration, Church

Orthodox liturgical practice indicates a blessing, dedication and conse-
cration of icons. It is not unified within the universal Church and within 
the autocephalous Church and local liturgical traditions. This article focuses 
on explaining the meaning of the blessing rites in the practice of the Polish 
Autocephalous Orthodox Church. This practice is largely consistent with the 
practice of other Orthodox Churches of the Slavic tradition, including The 
Russian Orthodox Church, the Orthodox Church of the Czech Lands and 
Slovakia, the Bulgarian Patriarchate and the Serbian Patriarchate. This part 
deals with the features attributed to the icons: canonicity, uniqueness and 
sanctity. Next, an analysis of the liturgical rites of blessing was carried out 
and their meaning was shown.

44 S. Bułgakow, Ikona i kult ikony: zarys dogmatyczny, tłum. i oprac. H. Paprocki, Bydgoszcz 
2002, s. 31.
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Chrystus-Oblubieniec, Chrystus ukrzyżowany 
i Chrystus w grobie

Trzy wizerunki w ikonografii i hymnografii Wielkiego Tygodnia

Zmartwychwstanie Chrystusa wraz z poprzedzającym je Wielkim Tygodniem 
stanowią centralną część roku liturgicznego. Niepodważalne jest znaczenie tych 
dni dla duchowości prawosławnej i układu nabożeństw, ale także dla całej sztuki 
religijnej związanej z kultem – hymnografii i ikonografii. Każdy z dni Wielkiego 
Tygodnia ma określone znaczenie i obszerny materiał hymnograficzny, co wiąże 
się także z reprezentacją graficzną. 

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie trzech najważniejszych ikon 
w prawosławnej tradycji Tygodnia Męki Pańskiej1, omówienie ich znaczenia dla 
nabożeństwa i ewolucji liturgii. Każda z omawianych ikon jest rozumiana szero-
ko – nie tylko jako religijno-artystyczne przedstawienie na prostokątnej drewnia-
nej desce. Mowa bowiem także o przedstawieniach ikonograficzno-figuratywnych 
(ukrzyżowanie), a także o wizerunkach na płótnie (całun).

Ikona pełni w nabożeństwie rolę duchowo-dydaktyczną. Jako okno do ducho-
wego świata, a zarazem Ewangelia w kolorach wspomaga kontemplację wiernych, 

1 Autor skoncentrował się na trzech ikonach, choć ikon związanych z Wielkim Tygodniem 
jest o wiele więcej. Można wspomnieć o ikonie Wielkiego Czwartku przedstawiającej Mistyczną 
Wieczerzę czy Zstąpieniu do Otchłani związanym z Wielką Sobotą i okresem Zmartwychwstania. 
Mowa także o modlitwie Zbawiciela w Ogrójcu czy przedstawieniu Chrystusa pt. Tłocznia mistyczna, 
zob. L. Bastiaansen, Ikony Wielkiego Tygodnia, tłum. T. van-Loo Jaroszyk, Kraków 2003; M. Quenot, 
Zmartwychwstanie i ikona, tłum. H. Paprocki, Białystok 2001; A. Gronek, Wokół Ukrzyżowanego. 
Studia na temat Pasji w ukraińskim malarstwie ikonowym, Warszawa 2010; M. Janocha, Ukraińskie 
i białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2001; J. Charkiewicz, Ikonografia 
Chrystusa w Prawosławiu, Warszawa 2019. Wiele z tych ikon związanych jest ze stałym wystrojem 
cerkwi – przedstawieniami na freskach (całe cykle streszczające mistyczny sens Wielkiego Tygodnia) 
lub w ikonostasie (Mistyczna Wieczerza nad królewską bramą).
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pomaga zrozumieć sens wybranych wydarzeń, a także stanowi punkt adoracji, bę-
dąc namacalnym elementem mistycznej rzeczywistości. W przypadku Wielkiego 
Tygodnia niezwykle ważnym zagadnieniem jest także ruch wskazanych ikon. Ich 
obecność na nabożeństwie można bowiem określić jako dynamiczną.

Każde z trzech omawianych przedstawień ikonograficznych (Chrystus-Oblu-
bieniec, Chrystus Ukrzyżowany i Chrystus w grobie) zostanie także zestawione z tek-
stami hymnów liturgicznych wykonywanych w świątyni.

Wielki Tydzień w praktyce liturgicznej

Wszystkie dni Wielkiego Tygodnia są współprzeżywaniem przez wiernych ko-
lejnych wydarzeń od Wejścia Chrystusa do Jerozolimy aż do Zmartwychwstania. 
Pierwsze trzy dni (od poniedziałku do środy) stanowią liturgiczno-duchowe wpro-
wadzenie. Następne trzy (od czwartku do soboty) są anamnezą kolejno: Mistycznej 
Wieczerzy, ukrzyżowania i złożenia do grobu. 

Pierwsze trzy dni Tygodnia Męki Pańskiej cechuje wielkopostny charakter. 
Czyta się modlitwę św. Efrema Syryjczyka, celebruje Liturgię uprzednio poświę-
conych Darów. Nabożeństwa mają charakter pokutny – na jutrzni przez trzy dni 
wierni wzywani są do nieustannego czuwania. Wielki Poniedziałek ma trzy prze-
wodnie tematy – wspomnienie starotestamentowego patriarchy, przeklęcie przez 
Chrystusa drzewa figowego i zbliżającą się mękę. Wielki Wtorek to dzień najwięk-
szych sporów Jezusa Chrystusa z faryzeuszami i uczonymi w piśmie. W tym dniu 
naszej uwadze polecane są przypowieści – o dziesięciu pannach, talentach, figowcu 
i powtórnym przyjściu. W Wielką Środę wspominana jest uczta u faryzeusza Szy-
mona w Betanii, podczas której grzesznica namaściła nogi Chrystusa drogocen-
nym olejem. To również dzień zdrady Judasza. 

Wielki Czwartek jest dniem liturgicznego wspomnienia Mistycznej Wieczerzy 
i obmycia nóg apostołów przez Chrystusa – ukazanie wielkiej miłości Zbawicie-
la i Jego chęci służenia człowiekowi. Według Ewangelii, po Mistycznej Wieczerzy 
Chrystus zostaje pojmany podczas modlitwy w Ogrójcu. Wielki Piątek to zatem 
pobyt Chrystusa w więzieniu, następnie sąd, ukrzyżowanie, śmierć, zdjęcie z krzyża 
i złożenie do grobu. Ciąg nabożeństw Wielkiego Piątku rozpoczyna jutrznia zwana 
„Obrzędem Męki Chrystusa” W Wielki Piątek nie sprawuje się Liturgii euchary-
stycznej. Tego dnia celebrowane są królewskie godziny i wieczernia. Wielka So-
bota to z kolei dzień przebywania Chrystusa w grobie, Jego zstąpienia do otchłani 
piekielnej i oczekiwania na zmartwychwstanie. Uroczystości Wielkiej Soboty roz-
poczyna jutrznia zawierająca już elementy niedzielne i świąteczne. Nabożeństwa 
Wielkiej Soboty kończy wieczernia połączona z Liturgią św. Bazylego Wielkiego, 
która niegdyś była nabożeństwem chrzcielnym.
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Wielki Tydzień jest fragmentarycznie odtwarzany zarówno w tygodniowym, 
jak i dobowym cyklu nabożeństw. Tygodniowy cykl zakłada wspominanie krzy-
żowej śmierci Chrystusa w dwa postne dni (środę – na pamiątkę zdrady Judasza, 
piątek – na pamiątkę męki) i świętowanie Zmartwychwstania w niedzielę. Ma to 
przełożenie na treść i strukturę nabożeństw. W cyklu dobowym treści wielkotygo-
dniowe dostrzegalne są w nabożeństwie godzin – godziny: trzecia, szósta i dziewiąta 
nawiązują do kolejnych wydarzeń Wielkiego Piątku: drogi krzyżowej, ukrzyżowa-
nia i śmierci Chrystusa. Głównym jednak odtworzeniem całej ekonomii zbawienia 
jest Święta Liturgia, której wielkie wejście symbolizuje złożenie Chrystusa do grobu, 
a cała anafora jest anamnezą Mistycznej Wieczerzy, śmierci i Zmartwychwstania. 

Chrystus-Oblubieniec

Jutrznia Wielkiego Poniedziałku sprawowana jest zwykle w Niedzielę Palmo-
wą wieczorem. Po modlitwach początkowych, sześciu psalmach i wielkiej ektenii 
celebrans intonuje śpiew „Alleluja”, po którym trzykrotnie rozbrzmiewa troparion, 
nawiązujący do wezwania Chrystusa do nieustannej gotowości z Ewangelii św. Łu-
kasza (Łk 12, 35–402):

Oto Oblubieniec nadchodzi o północy 
i błogosławiony sługa, którego zastanie czuwającym, 
niegodny jest zaś ten, którego zastanie leniącym się. 
Zważ, przeto, duszo moja, 
nie daj ogarnąć się przez sen, 
abyś nie została oddana śmierci i królestwa pozbawiona, 
lecz odrzuć sen i wołaj: 
Święty, Święty, Święty jesteś, Boże, 
dla Bogurodzicy zmiłuj się nad nami3.

W tradycji greckiej i bałkańskiej, a także coraz częściej w praktyce innych Ko-
ściołów lokalnych, podczas śpiewu troparionu kapłan wynosi z prezbiterium na 
środek świątyni ikonę Chrystusa-Oblubieńca4.

Na ikonie Chrystusa okrywa purpurowa szata narzucona na plecy, niektóre 
fragmenty ciała są obnażone – przeważnie klatka piersiowa lub jedno z ramion. 
Wzrok Zbawiciela skierowany jest na dół, Jego ręce są skrzyżowane i także zwró-
cone ku dołowi. W prawej ręce znajduje się gałązka trzcinowa. Biblijną podstawą 

2 Identyfikacje biblijne wg Biblii Tysiąclecia.
3 Wielki Tydzień i święto Paschy w Kościele prawosławnym, wybór i oprac., tł. H. Paprocki 

[M. Bednarz, J. Klinger], (Biblioteka Ojców Kościoła, 21), Kraków 2003, s. 8.
4 Należy zauważyć, że publikacja L. Bastiaansena pt. Ikony Wielkiego Tygodnia… zupełnie pomi-

ja ikonę Chrystusa-Oblubieńca.
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ikony jest jeden z momentów cierpienia Chrystusa, kiedy ubrany w purpurę i wie-
niec cierniowy był wyszydzany przez żołnierzy słowami „Bądź pozdrowiony, królu 
Żydów” (Mt 27, 29). Ikona i jej nazwa nawiązują też do ewangelicznej przypowie-
ści o dziesięciu pannach (Mt 25, 1–13). Chrystus-Oblubieniec to wizerunek Jezusa 
umęczonego, wyszydzonego, dającego w skrajnym uniżeniu z miłości do nas ca-
łego Siebie. Wizerunek Oblubieńca przybiera niekiedy formę dużego rozmiarami 
przedstawienia Chrystusa wyciętego w kształcie jego postaci, co daje wrażenie, jak-
by była to figura.

Ikona Chrystusa-Oblubieńca jako wizerunek związany z drogą krzyżową, 
koncentrujący się na pasyjnym wymiarze ofiary Chrystusa ma zachodnie pocho-
dzenie. We wschodniej ikonografii pojawiła się w IX–X w. w kulturze syryjsko-bi-
zantyjskiej5. Na niektórych przedstawieniach można spotkać rozszerzoną nazwę 
„Oblubieniec Kościoła” (cs. Жених Церковный), pochodzącą z piętnastej antyfo-
ny jutrzni Wielkiego Piątku. Inne określenia nawiązują do Ewangelii: „Król Żydow-
ski” albo „Oto Człowiek” (łac. Ecce Homo), zwłaszcza w zachodniej tradycji. 

Jak opisuje to redakcja greckiego Triodionu Postnego, ikona wynoszona jest na 
środek cerkwi przez północne drzwi diakońskie (można ją wynosić także przez kró-
lewską bramę) z towarzyszeniem kadzidła oraz świec. W greckiej praktyce odbywa 
się to zwykle wzdłuż północnej części świątyni przez połowę całej cerkwi, jak ma to 
miejsce podczas małego i wielkiego wejścia na Świętej Liturgii. Kapłan kładzie ikonę 
na pulpicie pośrodku budynku, okadza ją, kłania się trzykrotnie i oddaje jej cześć 
przez ucałowanie6. Ikona pozostaje na swoim miejscu do Liturgii Wielkiej Środy.

Ku czci umęczonego Chrystusa na nabożeństwach trzech pierwszych dni Ty-
godnia Męki Pańskiej rozbrzmiewa także wiele innych tekstów liturgicznych. Na 
poniedziałkowej jutrzni w katyzmie poetyckiej wierni słyszą: 

Dzisiejszy dzień oświetla początki cierpień Pana, 
przyjdźcie przeto miłośnicy świąt, zaśpiewajmy pieśni. 
Oto Stwórca idzie podjąć krzyż, doświadczenia i rany, 
zostanie osądzony przez Piłata. 
Przez sługę uderzony był po głowie, 
ale wszystko cierpi, aby zbawić człowieka7.

We wtorek na koniec jutrzni śpiewana jest stichera ku czci Chrystusa-Oblu-
bieńca: 

5 J. Charkiewicz, Ikonografia Chrystusa w Prawosławiu, Warszawa 2019, s. 144.
6 Εις τον ορθρον, <www.christopherklitou.com/holy_and_great_monday_mattins_greek.htm> 

(dostęp 2.11.2021).
7 Wielki Tydzień i święto Paschy…, s. 9.
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Oblubieńcze, piękniejszy od wszystkich ludzi, 
który wezwałeś nas na duchową ucztę Twego pałacu, 
zwlecz ze mnie niemiły widok grzechów, 
poprzez wspólnotę z Twymi cierpieniami8.

Z uwagi na wyniesienie ikony i trzykrotny śpiew hymnu Oblubieńca jutrz-
nia Wielkiego Poniedziałku zyskała miano jutrzni Oblubieńca – „Ακολουθία του 
Νυμφίου” (obrzęd, porządek Oblubieńca). Ta sama nazwa analogicznie dotyczy 
jutrzni Wielkiego Wtorku i Wielkiej Środy, na której również śpiewany będzie uro-
czyście ten sam troparion (choć już bez przenoszenia ikony).

Chrystus ukrzyżowany

Wspominaniu zbawczych wydarzeń ukrzyżowania Chrystusa poświęcona jest 
jutrznia Wielkiego Piątku, zwana Obrzędem Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa 
lub w skrócie jutrznią pasyjną (od gr. Πάθος – cierpienie). Podczas tego nabożeń-
stwa czytana jest największa w ciągu roku liczba fragmentów Ewangelii – dwa-
naście. W lekturach opisana jest cała historia ostatnich godzin ziemskiego życia 
Zbawiciela, od Mistycznej Wieczerzy po złożenie do grobu. Jutrznia pasyjna spra-
wowana jest zwykle w czwartkowy wieczór.

Centralnym punktem świątyni, przy którym odprawia się nabożeństwo Męki, 
jest wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa, zwany w tradycji słowiańskiej Raspiatije 
(Ukrzyżowanie)9. Przy Zbawicielu często stoi Bogurodzica, apostoł Jan oraz nie-
wiasty niosące wonności i setnik. Mają zwykle formę oddzielnych ikon na deskach 
w kształcie ludzkich figur. Rozszerzenie sceny Ukrzyżowania o biblijne postaci na-
stąpiło na Rusi. Tradycja bizantyjska znała przedstawienie samego Chrystusa na 
krzyżu10, czemu wierna jest współczesna praktyka grecka.

To nie jedyna różnica w ikonografii ukrzyżowania między tradycją południo-
wą a wschodniosłowiańską, różne jest bowiem umiejscowienie liturgiczne ikony. 
Tradycja słowiańska (z którą związana jest praktyka Polskiej Cerkwi Prawosław-
nej) przewiduje obecność wizerunku od początku wielkopiątkowego nabożeństwa. 
Co więcej, w wielu cerkwiach ikona ukrzyżowanego Chrystusa wystawiona jest do 
adoracji wiernych na środek cerkwi na cały czas Wielkiego Postu, w czym nie spo-
sób nie dostrzec wpływu tradycji zachodniej, podkreślającej pasyjny wymiar postu. 

Praktyka grecka przewiduje procesyjne wyniesienie wizerunku ukrzyżowane-
go Zbawiciela (składającego się z dwóch elementów – krzyża i zamocowanego na 

8 Ibidem, s. 26.
9 M. Quenot, Zmartwychwstanie…, s. 169.
10 L. Bastiaansen, Ikony Wielkiego Tygodnia…, s. 41.



50 ■ Ihumen Pantelejmon (Karczewski)

nim wizerunku Chrystusa) z części ołtarzowej na środek świątyni dopiero po prze-
czytaniu piątego fragmentu Ewangelii mówiącego o skazaniu Chrystusa na śmierć 
na krzyżu, podczas śpiewu piętnastej antyfony. Hymn wykonywany jest z należy-
tym pietyzmem, często przez kapłana niosącego wizerunek na swoich barkach. 
Współcześnie w Grecji podczas stawiania ikony na środku cerkwi można usłyszeć 
nawet dźwięk wbijanych gwoździ, wskutek czego ten moment nabożeństwa przy-
biera formę inscenizacji teatralnej.

Ks. Alkiviadis Calivas podaje, że obrzęd wyniesienia krzyża został wprowadzo-
ny w Konstantynopolu dopiero w 1864 roku za patriarchy Sofroniusza, a sformalizo-
wany został w typikonie wydanym w 1888 roku. Ryt ma pochodzenie antiocheńskie 
i nawiązuje do jerozolimskiego zwyczaju wynoszenia relikwii Krzyża Chrystusowe-
go dla wiernych w Wielki Piątek11. W tenże dzień wynoszono w pierwszych wiekach 
do adoracji także pierścień Salomona i róg, z którego byli namaszczani władcy.

Tradycja wschodniosłowiańska, choć wyniesienia krzyża w tym momencie na-
bożeństwa nie praktykuje (w ostatnich latach zaobserwować można jednak wpro-
wadzanie tego zwyczaju w niektórych cerkwiach katedralnych i monasterach), to 
też nadaje należytą powagę wykonaniu wspomnianej piętnastej antyfony, śpiewając 
ją nie tylko według przewidzianego tonu szóstego, ale i w wariancie prosomionu 
„Тридневен” lub też w kompozycji współczesnego kompozytora Siergija Truba-
czowa. Utwór brzmi następująco: 

Dzisiaj na drzewie wisi Ten, Który na wodach ziemię zawiesił, 
na króla aniołów zakładana jest korona cierniowa, 
w szatę hańby przyobleczony jest Ten, 
Który niebo przyodziewa obłokami, 
policzkowany jest Ten, Który w Jordanie uwolnił Adama, 
gwoździami przybity jest Oblubieniec Kościoła, 
włócznią przebity jest Syn Dziewicy. 
Kłaniamy się Twym cierpieniom, Chryste. 
Kłaniamy się Twym cierpieniom, Chryste. 
Kłaniamy się Twym cierpieniom, Chryste. 
Okaż nam Twe chwalebne Zmartwychwstanie!12. 

Warto przypomnieć, że kalendarz liturgiczny zna jeszcze trzy święta związane 
z Krzyżem Chrystusowym – Podwyższenie Krzyża Pańskiego (14 września), Nie-
dzielę Adoracji Krzyża Pańskiego (III niedziela Wielkiego Postu) i święto Proce-
sji Krzyża Pańskiego (1 sierpnia). W tych dniach po wielkiej doksologii na jutrzni 
krzyż wynoszony jest dla adoracji wiernych na środek cerkwi. O ile jednak nabo-

11 A. Calivas, Great Friday, <www.goarch.org/-/great-friday> (dostęp 2.11.2021).
12 Wielki Tydzień i święto Paschy…, s. 73.



51■Chrystus-Oblubieniec, Chrystus ukrzyżowany…

żeństwo Wielkiego Piątku koncentruje się na cierpieniach Chrystusa, o tyle w trzy 
wspomniane dni wierni kontemplują życiodajną i zbawczą moc Krzyża. W Wielki 
Piątek w centrum adoracji znajduje się zwykle ikonograficzny wizerunek ukrzyżo-
wanego Zbawiciela dużych rozmiarów, a w trzy święta krzyżowe zwykle sam krzyż 
(drewniany lub metalowy), często przyozdobiony kwiatami.

We współczesnej praktyce greckiej krzyż pozostaje pośrodku świątyni do wie-
czerni Wielkiego Piątku, zwanej w tradycji greckiej „Εσπερινός Αποκαθηλώσεως” 
(wieczernią zdjęcia z krzyża). Podczas tego nabożeństwa czytany jest długi fragment 
Ewangelii. Kiedy padają słowa o zdjęciu Chrystusa z krzyża, duchowny zdejmuje 
wizerunek Zbawiciela (rozdzielając krzyż i Chrystusa), owija go płótnem i odnosi 
do prezbiterium. W świątyni pozostaje pusty krzyż, który później adorują wierni. 
W praktyce słowiańskiej krzyż zabierany jest ze środka cerkwi zwykle między na-
bożeństwami królewskich godzin i wieczerni, i nie ma formy aktu liturgicznego. 
Obecność wiszącego na krzyżu Chrystusa na wielkopiątkowej wieczerni w trady-
cji greckiej wpłynęła m.in. na to, że wejście z Ewangelią podczas nabożeństwa ma 
centralny punkt nie przed królewską bramą, lecz przed krzyżem pośrodku cerkwi.

Chrystus w grobie

Wielki Piątek to również dzień, w którym Chrystus zostaje złożony do gro-
bu. Postać Zbawiciela reprezentuje całun (cs. Płaszczanica), zwany także epita-
fionem13, (gr. od słów „epi” [na] i „tafos” [grób]). Tę samą etymologię ma słowo 
określające napis na nagrobku (odróżnia je inny sufiks – epitafium). Całun to 
prostokątny płat materiału. Znajduje się na nim jedno z czterech ikonograficz-
nych przedstawień: 1) zdjęcie Chrystusa z krzyża i złożenia do grobu; 2) Chry-
stus leżący w grobie; 3) Chrystus w grobie adorowany przez aniołów; 4) Chrystus 
w grobie w otoczeniu aniołów i innych postaci (Bogurodzica, apostoł Jan, św. Jó-
zef z Arymatei, Nikodem, św. Maria Magdalena)14. Łatwo zauważyć, że wymienio-
ne przedstawienia są ze sobą zbieżne, a czwarta (najpopularniejsza) jest rozbudo-
waną kompilacją dwóch wcześniejszych. Wokół głównej sceny napisane są słowa 
troparionu „Dostojny Józef ”, a w rogach mogą znajdować się wizerunki czterech 
Ewangelistów. Epitafiony są wyszywane i często bogato zdobione, dominujący ko-
lor całunu to czerwień lub bordo.

13 Zob. Иларион (Троицкий), священномученик, архиепископ Верейский, История пла-
щаницы, <https://lib.pravmir.ru/library/readbook/229> (dostęp 2.11.2021).

14 J. Tofiluk, Historia rozwoju i kształtowanie się Płaszczanicy (Epitafionu), „Elpis” XVI, 2003, 
z. 7–8 (20–21), s. 27–28.
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Pierwotnie chusta przedstawiająca Chrystusa w grobie związana była bar-
dziej z celebracją Świętej Liturgii, niż z samym Wielkim Piątkiem. Jedną z praktyk 
pierwszych wieków było bowiem sprawowanie Eucharystii na płótnie z wizerun-
kiem Zbawiciela spoczywającego w grobie. Scena zdjęcia Chrystusa z krzyża znaj-
duje się do dziś na antymensionie. Drugim z przykładów użycia płótna jest we-
lon (gr. air, cs. wozduch) – jedno z utenstyliów eucharystycznych – którym kapłan 
pokrywa święte Dary po ich przeniesieniu na ołtarz w trakcie wielkiego wejścia. 
Wypowiada przy tym słowa troparionu Wielkiego Piątku „Dostojny Józef ”, a także 
dwóch troparionów godzin paschalnych15. Istnieje kilka praktyk dotyczących mo-
mentu wyniesienia całunu dla adoracji wiernych: 1) przed wieczernią; 2) na wie-
czerni (podczas apostychów); 3) na wieczerni (podczas troparionu); 4) po wielkiej 
doksologii jutrzni Wielkiej Soboty16. 

Zwyczaj wynoszenia epitafionu do adoracji pochodzi z tradycji jerozolimskiej. 
Jak pisze ks. Jerzy Tofiluk, „W tej tradycji od czasów starożytnego chrześcijaństwa, 
nabożeństwa cyklu rocznego charakteryzowały się realistycznym przedstawia-
niem wydarzeń ewangelicznych odnoszących się do życia Chrystusa”17. Związane 
to było, rzecz jasna, z miejscem. To bowiem w Jerozolimie dokonały się kluczowe 
wydarzenia ekonomii zbawienia. Ponadto wpływ na adorację całunu miał Całun 
Turyński przechowywany do VII wieku w Jerozolimie. Po zdobyciu Ziemi Świętej 
przez Arabów został przeniesiony do Konstantynopola, gdzie był w każdy piątek 
udostępniany do adoracji wiernym aż do IV krucjaty (1204 r.).

Nabożeństwem, podczas którego odbywa się złożenie Chrystusa do grobu 
poprzez wyniesienie całunu jest wieczernia (gr. Εσπερινός Αποκαθηλώσεως), 
choć jedna z praktyk przewiduje możliwość wyniesienia całunu na środek cerkwi 
w Wielki Piątek, po nabożeństwie królewskich godzin. Przychodzący na nabożeń-
stwo wierni widzą wówczas epitafion leżący już pośrodku świątyni. Obecnie prak-
tykę tę stosuje się rzadko.

Wielkopiątkowa wieczernia sprawowana jest w praktyce greckiej zwykle w go-
dzinach porannych (jest połączona z królewskimi godzinami), w praktyce słowiań-
skiej są to godziny popołudniowe. Zwykle tuż przed początkiem wieczerni kapłan 
umieszcza epitafion na ołtarzu. Na początku nabożeństwa rozbrzmiewają stichery 
na „Panie, wołam” wychwalające głównie ukrzyżowanie. Na tymże nabożeństwie 
czytany jest długi fragment Ewangelii o Męce, będący kompilacją z trzech Ewan-

15 O związku epitafionu z antymensionem i welonem używanymi podczas Św. Liturgii, zob. 
J. Tofiluk, op. cit., s. 11–28.

16 Ostatnia z praktyk zostanie omówiona w późniejszej części artykułu, przy okazji jutrzni Wiel-
kiej Soboty.

17 J. Tofiluk, op. cit, s. 21.
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gelii (Mt, Łk, J). W drugiej części wieczerni śpiewane są stichery-apostychy mówią-
ce o położeniu w grobie Jezusa Chrystusa. Padają słowa: 

Chryste, kiedy moce niebios ujrzały Ciebie,
oczernionego przez nieprawych jako zwodziciela,
ujrzały kamień grobowy zapieczętowany rękoma,
które przebiły Twój niezniszczalny bok,
ulękły się na widok Twej niewypowiedzianej
wielkiej cierpliwości.
Jednakże, radując się z naszego zbawienia,
wołały do Ciebie:
‘Chwała Twemu uniżeniu,
Przyjacielu człowieka!’18. 

Ostatni z apostychów (doksastykon) brzmi następująco:

Ciebie, który odziewasz się w światłość, jak w szatę, 
Józef z Nikodemem zdjąwszy z krzyża, 
widząc martwego, obnażonego i niepogrzebanego, 
gorzkimi z serca zalewał się łzami i łkając mówił:
‘Biada mi, najsłodszy Jezu!
Gdy przed chwilą słońce ujrzało Ciebie wiszącym na krzyżu,
przyoblekło się w mrok,
a ziemia zatrzęsła się w bojaźni,
zasłona świątyni rozdarła się,
a oto ja teraz widzę Ciebie, 
któryś za mnie podjął dobrowolną śmierć.
Jakże mogę pogrzebać Ciebie, Boże mój?
Jakim całunem mam Ciebie owinąć?
Jakimi rękoma można dotknąć niezniszczalne Twoje ciało?
Jakież pieśni będę śpiewał przy Twoim pogrzebie,
o Miłosierny?
Wywyższam Twoje cierpienia,
wysławiam w pieśniach Twój pogrzeb 
i Twoje zmartwychwstanie, 
wołając: ‘Panie, chwała Tobie!”19. 

Podczas śpiewu apostychów w greckiej praktyce kapłan bierze w ręce całun, 
obchodzi z nim ołtarz (z południowej [prawej] strony), po czym wynosi go przez 
północne (lewe) drzwi diakońskie i niesie na środek świątyni. Jeśli całun jest dużych 
rozmiarów, niesie go zwykle kilku duchownych bądź też wybrani przez duchow-

18 Wielki Tydzień i święto Paschy…, s. 95.
19 Ibidem.
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nych mężczyźni. Główny celebrans idzie wówczas pod całunem i niesie w rękach 
Ewangelię. W praktyce słowiańskiej w tym momencie nie wynosi się epitafionu, 
a jedynie trzykrotnie okadza (podczas doksastykonu). Wyniesienie całunu odbywa 
się kilka chwil później, po odczytaniu hymnu św. Symeona, trisagionu i Modlitwy 
Pańskiej. Chór śpiewa wówczas troparion:

Dostojny Józef, 
z drzewa zdjąwszy przeczyste Twoje ciało, 
całunem czystym je owinął, 
i namaściwszy w grobie nowym złożył20. 

Troparion śpiewany jest w praktyce wschodniosłowiańskiej (także w polskiej) nie 
według standardowej melodii drugiego tonu, lecz według tzw. bułgarskiej melodii.

Jeden z argumentów liturgistów przeciwko wynoszeniu epitafionu w trakcie 
śpiewania troparionu głosi, że pieśń opisuje to wydarzenie w czasie przeszłym: 
„w grobie nowym złożył”21. Ale przekonanie to nie jest trafne, bo zanim ostatni 
czasownik wybrzmi (nawet przy literalnym podejściu do sensu tekstu), duchowny, 
szczególnie przy powolnym śpiewie chóru, zdąży wynieść całun na środek świą-
tyni. Warto wspomnieć, że jeszcze w XIX wieku ku zwyczajowi wynoszenia epi-
tafionu w trakcie doksastykonu „Ciebie, który odziewasz się…” skłaniało się wielu 
rosyjskich hierarchów, w tym św. Filaret Moskiewski (Drozdow)22.

Całun wynoszony jest z reguły na środek cerkwi, ale niektóre parafie i mona-
stery praktykują w tym momencie procesję z całunem wokół cerkwi (co nie ma po-
parcia w tradycji liturgicznej), a dopiero później złożenie całunu pośrodku świąty-
ni. Wizerunek Zbawiciela leżącego w grobie zostaje umiejscowiony na specjalnym 
katafalku, często połączonym z baldachimem, przypominającym grób. Na Płasz-
czanicy kładziona jest Ewangelia. Duchowny kropi całun wodą różaną, a w tradycji 
greckiej obsypuje go również płatkami kwiatów. 

Wierni adorują całun poprzez ucałowanie Ewangeliarza i nóg Chrystusa. 
Z uwagi na całowanie twarzy Chrystusa na epitafionie przez niektórych mniej świa-
domych wiernych (całowanie twarzy na ikonie uważane jest za niegodne), pojawiła 
się praktyka zakrywania oblicza Zbawiciela pokrowcem (jednym z dwóch, którymi 
przykrywane są patena i kielich podczas Świętej Liturgii). Owa praktyka jest nie-
zgodna z tradycją i o jej zaprzestanie apelował już w 1913 roku Sergiusz Bułgakow 

20 Ibidem, s. 96.
21 А.А. Димитриевский, Вынос Плащаницы на вечерне в Великий пяток, <https://azbyka.ru/

otechnik/Aleksej_Dmitrievskij/vynos-plashhanitsy-na-vecherne-v-velikij-pjatok/> (dostęp 3.11.2021).
22 Ibidem.
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w swoim podręczniku dla duchowieństwa23. Po złożeniu w grobie kapłan okadza 
ponownie całun, a chór dodaje troparion zapowiadający Zmartwychwstanie:

Anioł stanął przy grobie 
przed niewiastami niosącymi wonności i zawołał: 
‘Wonności dobre są dla zmarłych, 
Chrystus zaś okazał się niedostępny zepsuciu’24. 

Śpiew kończy nabożeństwo, po którym kapłan może wygłosić – stojąc przy 
grobie z całunem – krótkie pouczenie. Wierni podchodzą po kolei do całunu, ado-
rując go przez ucałowanie. Chór śpiewa wówczas specjalną sticherę przeznaczoną 
na adorację epitafionu25:

Przyjdźcie, zawsze godnego pamięci wysławiajmy Józefa, 
który w nocy przyszedł do Piłata 
i uprosił dla siebie Dawcę życia wszystkich:
‘Daj mi tego Wędrowca, 
który nie ma gdzie głowy swej złożyć, 
daj mi tego Wędrowca, 
którego zły uczeń wydał na śmierć,
daj mi tego Wędrowca, 
którego Matka widząc na krzyżu wiszącym, 
gorzko opłakiwała i w bólu matczynym krzyczała:
‘Biada mi, Dziecię moje!
Biada mi, Światłości moja, życie moje ukochane!
Oto dzisiaj spełniło się proroctwo Symeona ze świątyni
– Twoje serce przeniknie miecz.
Ale Ty, Chryste, przemień płacz 
w radość Twego Zmartwychwstania’.
Kłaniamy się cierpieniom Twoim, Chryste,
kłaniamy się cierpieniom Twoim, Chryste,
kłaniamy się cierpieniom Twoim, Chryste
i świętemu Twemu Zmartwychwstaniu26.

Bezpośrednio po wieczerni w tradycji słowiańskiej sprawowane jest często 
małe powieczerze z czytaniem kanonu św. Symeona Logotety „Płacz Bogurodzicy”.

23 С. Булгаков, Настольная книга для священно-церковно-служителей, (Сборникъ свѣдѣ-
ній, касающихся преимущественно практической дѣятельности отечественнаго духовен-
ства), Кіевъ 1913, s. 608.

24 Wielki Tydzień i święto Paschy..., s. 96.
25 Zob. В.Ю. Григорьева, «Надгробные» Трисвятое и стихера «Придете ублажим Иоси-

фа» в русской богослужебной традиции, „Вестник ПСТГУ”, 2020, 40, серия V: Вопросы истории 
и теории христианского искусства, s. 79.

26 Wielki Tydzień i święto Paschy…, s. 141.
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Grób pośrodku cerkwi staje się centralnym miejscem świątyni zastępującym 
w akcji liturgicznej ikonostas. Na jutrzni Wielkiej Soboty kapłan czyta modlitwy 
poranne przed grobem. Tam też diakon wygłasza wszystkie ektenie. Sama jutrznia 
jest modlitewnym czuwaniem przed leżącym w grobie Chrystusem. W kwestii go-
dziny sprawowania nabożeństwa istnieje duża rozbieżność. W zależności od lokal-
nej praktyki jutrznia może być sprawowana bezpośrednio po wieczerni, późnym 
wieczorem w Wielki Piątek, aż po poranne godziny Wielkiej Soboty, kiedy można 
ją połączyć z Liturgią św. Bazylego Wielkiego. Nabożeństwo w bogatych hymnach 
liturgicznych łączy opłakiwanie leżącego w grobie Zbawiciela z radością zbawienia 
ludzkości, wynikającą z Jego zstąpienia do otchłani i uwolnienia przebywających 
tam sprawiedliwych, a nawet z rozpoczynającą się celebracją samego Zmartwych-
wstania. Liturgiczny nastrój oraz stan, w jakim znajdował się wówczas Zbawiciel, 
określa najpełniej hymn z paschalnych godzin:

W grobie ciałem, 
w otchłani duszą jako Bóg, 
w raju zaś z łotrem, 
i na tronie byłeś, Chryste, z Ojcem i Duchem27.

Po śpiewie wielkiej doksologii, w trakcie trisagionu („Święty Boże, Święty 
Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami”) typikon przewiduje wejście 
z Ewangelią i całunem (na wzór małego wejścia podczas Św. Liturgii), po którym 
Ewangelia zostaje położona ponownie na ołtarzu, a epitafion zostaje wyłożony na 
środku świątyni. Ten zapis, opisujący niepraktykowany dziś w większości świątyń 
zwyczaj, nawiązuje do pierwotnej tradycji wejścia z Ewangelią (bez całunu), któ-
ry ewoluował potem w wyniesienie całunu. Ustaw patriarchy Aleksego z XI wieku 
wspomina o wyniesieniu w tym momencie również ewangeliarza28. Od ok. XVI 
wieku był to moment, w którym do adoracji wiernych wynoszony był epitafion (za-
nim zaczęto wynosić go na wieczerni)29. Reguły liturgiczne tradycji greckiej i po-
łudniowo-słowiańskiej do XVII wieku wspominają o wyniesieniu całunu podczas 
jutrzni Wielkiej Soboty, pomijając zupełnie możliwość wyniesienia go na wieczerni 
Wielkiego Piątku30.

27 Ibidem, s. 166.
28 А.А. Димитриевский, Вынос Плащаницы и Евангелия на Утрени в Великую Субботу 

и хождение с ними кругом храма, <https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Dmitrievskij/vynos-pla-
shanitsy-i-evangelija-na-utreni-v-velikuyu-subbotu-i-hozhdenie-s-nimi-krugom-hrama/> (dostęp 
3.11.2021).

29 Zob. J. Tofiluk, op. cit., s. 24.
30 А.А. Димитриевский, Вынос Плащаницы…
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Praktyka wynoszenia epitafionu w tym momencie nabożeństwa istniała jesz-
cze na początku XX wieku w Bazylice Zmartwychwstania w Jerozolimie. Opisuje ją 
szczegółowo rosyjski badacz Aleksiej Dmitrijewskij (1856–1929):

Po wielkiej doksologii archimandryci biorą epitafion na swoje głowy, a hierom-
nisi podtrzymują go za frędzle i przez południowe drzwi prezbiterium niosą go 
na Golgotę. Duchowni cerkwi Świętego Grobu niosą przed epitafionem chorą-
gwie, krzyż i świece, a patriarcha i biskupi z Ewangelią i świecami w rękach idą 
z tyłu. Po przyjściu procesji na Golgotę, epitafion kładziony jest na stół stojący 
przed krzyżem. Patriarcha wygłasza usilną ektenię za prawosławnych królów 
i patriarchów, na której wezwania duchowni odpowiadają wielokrotnym śpie-
wem <Panie, zmiłuj się>”31. 

Po pierwszym kazaniu (w języku rosyjskim) całun niesiony jest do kamienia 
namaszczenia, gdzie wygłaszane jest drugie kazanie (w języku arabskim). Stamtąd 
niesiony jest do kuwukli Grobu Pańskiego i kładziony na Świętym Grobie. Tam 
sprawuje się końcową część jutrzni i wygłasza dwa kazania (w języku greckim i tu-
reckim). Następnie epitafion odnosi się do prezbiterium, gdzie po trzykrotnej pro-
cesji wokół ołtarza odkładany jest na swoje stałe miejsce. Wierni w tym momencie 
oczekują już na obrzęd Świętego Ognia32.

We współczesnej praktyce całun spoczywa już pośrodku cerkwi i w tym mo-
mencie wynoszony jest procesyjnie na zewnątrz świątyni. Zwyczaj wynoszenia 
epitafionu na procesję pochodzi z XVIII wieku33. Szczególne duchowo-emocjo-
nalne znaczenie procesji z epitafionem można dostrzec w praktyce greckiej. Zwy-
kle jest to długa procesja ulicami miejscowości. W miastach, gdzie znajduje się 
kilka cerkwi, procesje spotykają się zazwyczaj w centralnym miejscu na krótką 
wspólną modlitwę, by potem ponownie powrócić do swoich świątyń. Przed cału-
nem niesione są uroczyście świece i lampy oliwne. Procesji towarzyszy często rów-
nież akompaniament lokalnej orkiestry i eskorta służb mundurowych. W prakty-
ce słowiańskiej epitafion obnoszony jest jednokrotnie wokół świątyni przy śpiewie 
„Święty Boży” i akompaniamencie żałobnego bicia dzwonów. Obnoszenie całunu 
wokół cerkwi nie jest jednak obowiązkowe i możliwe jest ograniczenie się do pod-
niesienia epitafionu pod królewską bramę. Po powrocie do cerkwi kapłan staje 
z całunem przed królewską bramą i wygłasza słowa „Oto mądrość, stańmy prosto”, 
co nawiązuje do dawnej praktyki wejścia z Ewangelią, po czym chór śpiewa tropa-
rion „Dostojny Józef ”.

31 А.А. Димитриевский, Великая суббота в святогробском храме, <https://azbyka.ru/
otechnik/Aleksej_Dmitrievskij/velikaja-subbota-v-svjatogrobskom-hrame/> (dostęp 3.11.2021).

32 Ibidem.
33 А.А. Димитриевский, Вынос Плащаницы…
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Istnieją też odmienne praktyki dotyczące momentu zabrania epitafionu ze 
środka cerkwi: 1) po wielkiej doksologii jutrzni Wielkiej Soboty; 2) podczas hymnu 
„Niechaj milczy wszelkie ciało” zastępującym na wielkosobotniej Liturgii cherubi-
kon; 3) przed paschalną jutrznią. 

Według informacji historycznych, w XVI wieku w praktyce jerozolimskiej epi-
tafion był wynoszony po wielkiej doksologii do ucałowania dla wiernych i od razu 
zabierany do prezbiterium. Nie był zatem wystawiony przez dłuższy czas, jak się to 
dzieje obecnie34. We współczesnej praktyce greckiej po procesji na wieczerni całun 
jest zabierany do prezbiterium i kładziony na ołtarzu. Zatem podczas ostatniej czę-
ści jutrzni, kiedy śpiewane są prokimenony zwiastujące Zmartwychwstanie i pas-
chalne wersety „Alleluja”, epitafionu nie ma już pośrodku cerkwi. W innej tradycji, 
chociażby moskiewskiego soboru Zaśnięcia Bogurodzicy, całun zabierano do pre-
zbiterium przed wielkim wejściem na Liturgii35, co miało związek z utożsamianiem 
całunu i liturgicznego welonu.

Współczesna praktyka wschodniosłowiańska (istniejąca także w PAKP) prze-
widuje ponowne złożenie epitafionu po procesji w grobie pośrodku cerkwi i jego 
obecność tam podczas Świętej Liturgii. Procesje małego i wielkiego wejścia odby-
wają się wokół grobu z epitafionem. Tam też diakon wygłasza ektenie. Całun leży 
pośrodku cerkwi niemal do początku paschalnej jutrzni, którą poprzedza mezo-
niktion z powtarzanym śpiewem kanonu Wielkiej Soboty. Epitafion odnoszony jest 
do prezbiterium podczas drugiego śpiewu dziewiątego hirmosu kanonu:

Nie płacz nade Mną, Matko,
widząc w grobie Syna, którego w łonie
poczęłaś bez nasienia,
powstanę bowiem i wysławię się,
i jako Bóg wyniosę w chwale tych,
którzy nieustannie w wierze i miłości Ciebie wywyższają36.

choć można spotkać się także z praktyką odnoszenia całunu podczas śpiewu tropa-
rionu Wielkiej Soboty:

Gdy zstąpiłeś do śmierci, Życie nieśmiertelne,
wtedy otchłań zmartwiała od blasku Twego bóstwa.
Kiedy zaś i zmarłych wyprowadziłeś z otchłani,
wszystkie moce niebios wołały:
‘Dawco życia, Chryste Boże nasz, chwała Tobie!’37.

34 Ibidem.
35 Иларион (Троицкий), священномученик, архиепископ Верейский, История…
36 Wielki Tydzień i święto Paschy…, s. 137.
37 Ibidem, s. 146.
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Zakończenie

Michel Quenot pisze, że „ikona jest organicznie związana z liturgią, a więc 
może być odczytana wyłącznie w tradycji i praktyce Prawosławia”38. Z powyższych 
rozważań wysnuwa się wiosek, że słowa te odpowiadają prawdzie. Ikona – jakie-
gokolwiek kształtu by była i na jakimkolwiek materiale byłaby wykonana – żyje 
przede wszystkim w nabożeństwie i w przestrzeni świątyni. Często nie tyle wspo-
maga duchowe przeżywanie świąt i wydarzeń, ale staje się ich głównym wyznacz-
nikiem. Scena Ukrzyżowania czy epitafion na nabożeństwach Wielkiego Tygodnia 
tak trwale zakorzeniły się w świadomości religijnej wiernych, że nie sposób wy-
obrazić sobie nabożeństwa Wielkiego Piątku lub Wielkiej Soboty bez udziału tych 
wyobrażeń. Ikona żyje także w sensie dosłownym – jest przenoszona między róż-
nymi częściami świątyni uroczyście i w procesji. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zarys historii używania trzech 
tytułowych ikon w nabożeństwie z uwzględnieniem różnic pomiędzy praktyką 
południową (grecką) a wschodniosłowiańską. Jest to tym bardziej interesujące 
w warunkach PAKP, że polska tradycja, opierając się na wschodniej, czerpie wiele 
z południowej.

Tak jak wszystkie nabożeństwa Wielkiego Tygodnia zmierzają do Paschy, tak 
trzy ikony – Chrystusa wyszydzonego, wiszącego na krzyżu i leżącego w grobie – 
łączą się duchowo w jeden wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego. Jest On bo-
wiem prawdziwym Królem królujących, który na krzyżu zwyciężył śmierć i dał 
całej ludzkości życie wieczne.

38 M. Quenot, Zmartwychwstanie i ikona…, s. 53.
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SUMMARY

Hegumen Pantelejmon Karczewski
Christ the Bridegroom, Christ Crucified and Christ in the Tomb. 

Three Images in Iconography and Hymnography of the Holy Week

Keywords: icon, Holy Week, Epitaphios, crucifixion, Bridegroom, hymnography, 
Orthodoxy, Eastern Christianity

Holy Week, inseparable from the mystery of Christ’s Resurrection, is the 
center of the liturgical year. Each of the following days has its own specific 
meaning and extensive hymnographic material. The graphic representation 
is also connected with the content of liturgical rites. This article discusses 
the meaning of iconographic representations that are dynamically present at 
services – by carrying them from the presbitery to the middle of the church 
or carrying them around the temple in a procession (the icon of Christ the 
Bridegroom on Holy Monday, the icon of Christ crucified on Good Friday, 
the Epitaphios with a representation of Christ lying in the tomb on Good 
Friday and Holy Saturday). The text also discusses the relationship between 
the aforementioned icons and liturgical texts sung during the services.
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„A Słowo było u Boga” 
O nowotestamentowych cytatach na ikonach Chrystusa 

w wiekach XV–XVIII z terenów Polski, Ukrainy i Białorusi

P rzedmiotem badań, których wyniki zostaną przedstawione poniżej, są teksty 
zapisane na księdze w dłoni Chrystusa, ukazanego głównie na ikonach rzędu na-
miestnego i apostolskiego (Deesis) przegrody ołtarzowej. Księga to stary, a przez 
to czytelny dla wszystkich symbol mądrości, prawa, sprawiedliwości, wartości in-
telektualnych i moralnych1. Miał ją w formie tabliczki babiloński Nabu, w formie 
zwoju egipski Thot, kodeksu – Sybilla jerozolimska, Klio, Kalliope, Temida. W ju-
deochrześcijaństwie księga została szczególnie uświęcona2. Stała się symboliczną 
przestrzenią sakralną, miejscem objawienia Boga, źródłem prawd i nakazów wiary, 
Bożej sprawiedliwości i misterium zbawienia. W sztuce i obrzędowości chrześci-
jańskiej stanowi jeden z obrazów Boga i Mądrości Bożej. Jest atrybutem Boga: ma 
ją Chrystus, a jako symbol dziedziczonej Boskiej mądrości i poznania tajemnicy 
objawienia, zgodnie z egzegezą biblijną i eklezjologią, mają ją prorocy – w formie 
zwoju, oraz apostołowie i biskupi – w formie kodeksu3. 

Cytaty z ksiąg Nowego Testamentu na ikonach, wybrane spośród wielu innych 
i zapisane na kartach kodeksu w dłoni Boga, musiały nieść treści najważniejsze dla 
ludzi w określonym czasie i miejscu. Ze względu na obszerność materiału ilustra-

1 J. Guze, Książka jako symbol treści intelektualnych w sztuce doby humanizmu: XV–XVI w., [w:] 
O ikonografii świeckiej doby humanizmu. Tematy – symbole-problemy, Warszawa 1977, s. 160–243; 
M. Skibińska, Książka. Symbolika, metaforyka, [w:] Encyklopedia książki, t. 2, red. A. Żbikowska-Mi-
goń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2017, s. 216–221. 

2 E.R. Curtius, European Literature and the Latin Middle Ages, New York 1953, s. 310. 
3 J. Braun SJ, Buch (Buchrolle) als Attribut, [w:] Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, t. 2, 

Stuttgart 1948, szp. 1339–1340; M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, 
Poznań 1989, s. 291–292. 
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cyjnego tu zostały wybrane ikony z terenów Polski, Ukrainy i Białorusi od XV do 
XVIII wieku. Badania te powinny być w przyszłości rozszerzone o kolejne tereny 
kultury prawosławnej. Główną metodą historyka sztuki, która obejmuje analizę 
tekstów na obrazach, jest ikonografia. W ramach badań ikonograficznych stosuje 
się również metody zapożyczone z innych dyscyplin naukowych, nauk pomocni-
czych historii, filologii, biblistyki itp. Tu wykorzystana została także metoda ilościo-
wa, obca historii sztuki, a właściwa dla nauk ścisłych i społecznych. Przebadanych 
zostało 241 ikon. Jest to liczba stosunkowo mała, wiedząc, że w każdym ikonosta-
sie były umieszczane co najmniej dwie ikony ukazujące Chrystusa z otwartą księ-
gą. Jest jednak na tyle reprezentatywna, by szacunkowe wyniki można było uznać 
za wiarygodne. Ikony zostały podzielone ze względu na wersety umieszczone na 
kartach księgi. W każdej z tych grup był zapisywany typ ikonograficzny przedsta-
wienia, datowanie, pochodzenie, niekiedy warsztat lub twórca. Wśród typów iko-
nograficznych zostały wyróżnione: Pan w Majestacie, Deesis, Chrystus Pantokrator, 
Chrystus Wielki Kapłan. Wybrane zostały tematy „szersze”, to znaczy,  gdy Chry-
stus Pantokrator lub Chrystus Wielki Kapłan stanowiły element kompozycji Deesis, 
ikona była kwalifikowana jako Deesis. Szczegółowa proweniencja dzieł została 
uogólniona do czterech regionów: Polski, Ukrainy Zachodniej, Ukrainy Centralnej 
i Białorusi. Wyniki badań zostały podsumowane, umieszczone w trzech tabelach, 
a następnie przeanalizowane. Dzięki temu można było wykazać, które cytaty biblij-
ne były najbardziej popularne, w jakim czasie, na jakim terenie i w których typach 
ikonograficznych. 

W czasie badań udało się wyróżnić 16 grup nowotestamentowych wersetów. 
Są to grupy – ponieważ w niektórych przypadkach podobne sentencje znajdują się 
w kilku miejscach tej samej bądź innych Ewangelii, a w świetle postawionych tu py-
tań badawczych nie chodzi o dokładne wskazanie autora cytowanych słów, a raczej 
o ich ogólną treść. Przewaga występowania jednego wersetu jest uderzająca i prze-
wyższa sumę pozostałych. Ponadto aż 8 fragmentów Ewangelii, a więc więcej niż po-
łowa, zostało odnalezionych jedynie na jednej lub dwóch ikonach, co świadczy o ich 
wyjątkowości i może pomóc w atrybucji oraz datowaniu kolejnych dzieł. Mogły one 
bowiem być cechą charakteryzującą konkretny warsztat lub malarza.  

Do napisów najczęściej umieszczanych na księgach należą słowa Jezusa 
z Ewangelii św. Mateusza (25, 34) „Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weź-
cie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata”4 (Пріиди1те 
бл7гослове1нніи О^ц7A моегw2, наслёдуйте ўгот0ванное бaмъ црcтвіе t сложeніz мjра) 
(il. 1). Spośród badanych ikon można wskazać 142 z napisami nawiązującymi do 

4 Wszystkie cytaty z Pisma św. pochodzą z Biblii Tysiąclecia. 
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tego fragmentu, co stanowi około 59%. Rzadko występuje na ikonach XV-wiecz-
nych, ale już od wieku XVI dominuje i to we wszystkich typach ikonograficznych: 
Chrystusa Pantokratora, Deesis i Chrystusa w Majestacie. Oznacza to, że cytat ten 
umieszczany był zarówno na ikonach w rzędzie apostolskim, jak i namiestnym. Jest 
to wezwanie Chrystusa Sędziego zasiadającego w ostatecznym trybunale, skiero-
wane do wszystkich sprawiedliwych, którym ofiaruje na własność Królestwo Boże. 
Treść eschatologiczna tego cytatu, czytanego na liturgii Niedzieli Mięsopustnej, 
zwanej także Niedzielą Sądu Ostatecznego, była dobrze znana wiernym i przez nich 
zrozumiała5. Oczywiście, większość z nich nie była w stanie tego tekstu odczytać 
samodzielnie: w cerkwiach na ogół było ciemno, ikony w rzędzie Deesis znajdo-
wały się wysoko ponad głowami, a mieszkańcy wsi i miasteczek zwykle byli anal-
fabetami. Jednak wyjaśnienie treści czytań liturgicznych należało do obowiązków 
i przywilejów kapłana, co zapewne czynił w czasie niedzielnej liturgii. Homilie na 
Niedzielę Mięsopustną znajdują się niemal w każdym homiliarzu rękopiśmiennym 
i drukowanym używanym w cerkwiach na badanym terenie6. Obecność wskazane-
go cytatu z Ewangelii Mateusza na ikonie Chrystusa z grupy Deesis lub w środku 
rzędu apostolskiego, zwanego też rzędem Deesis, jest niejako oczywista. Temat iko-
nograficzny Deesis przedstawia Chrystusa, który na sądzie ostatecznym wsłuchuje 
się w modlitwy Matki Bożej i Jana Chrzciciela, wstawiających się za ludźmi7. Pier-
wotne treści eschatologiczne tego obrazu zostały wzmocnione przez wskazaną no-
wotestamentową perykopę. Ponadto nie należy zapominać, że sama przegroda oł-
tarzowa, stojąca na granicy nawy i prezbiterium, w warstwie symbolicznej – ziemi 
i nieba – również niesie idee eschatologiczne i soteriologiczne8. Zatrwożeni wierni 
stawali przed wysoką ścianą obrazów, która zasłaniała Królestwo Boże, a wejścia do 
niego strzegł najwyższy Sędzia, wzywający sprawiedliwych do przejścia na drugą 
stronę. Ikona Chrystusa z księgą otwartą na tym właśnie wersecie mogła znajdo-
wać się w grupie Deesis ponad wrotami królewskimi lub na prawo od nich, na wy-
sokości oczu wiernych, którzy mogli kierować ku niej i przez nią swoje modlitwy. 

5 A. Schmemann, Great Lent. Journey to Pascha, New York 1974, s. 23–26. 
6 Г. Чуба, Українські рукописні учительні Євангелія, Київ–Львів 2011, passim.
7 Przedstawienie Deesis zostało dokładnie omówione w literaturze przedmiotu: Th. v. Bogyay, 

Deesis, [w:] Reallexikon zur byzantinischen Kunst, red. K. Wessel, M. Restle, t. 1, Stuttgart 1966, 
k. 1176–1186; A. Kazdan, Deesis, [w:] The Oxford Dictionary of Byzantium, t. 1, New York 1991, 
s. 599–600; Ch. Walter, Two Notes on the Deesis, „Revue des Études Byzantines“ 26, 1968, s. 311–336; 
H. Madej, Deesis, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1995, k. 1086–1088. 

8 N.P. Constas, Symeon of Thessalonike and the Theology of the Icon Screen, [w:] Thresholds of the 
Sacred. Architectural, Art Historical, Liturgical, and Theological Perspectives of Religions Screens, East 
and West, red. S.E.J. Gerstel, Washington 2006, s.163–183; A. Gronek, Eschatological elements in the 
schemes of paintings of high iconostases, „Series Byzantina” 12, 2014, s. 11–21. 
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Na księdze Chrystusa bywa umieszczany jeszcze jeden werset z tej samej pe-
rykopy ewangelicznej, a więc czytanej w Niedzielę Mięsopustną i niosącej te same 
treści, Mt 25, 31: „Gdy Syn  Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie 
z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały” (Е^гдa же пріи1детъ Сн7ъ 
чл7вэ1ческій въ слaвэ своeй и6 вси 2ст7jи Ѓгг7ли съ ни1мъ: тогда2 сsдетъ на прcт0лэ 
слaвы своеS) (il. 5). Takich ikon udało się znaleźć 15, co stanowi około 6% bada-
nych. W większości wypadków są to XVIII–wieczne ikony Deesis, z terenów Polski, 
powstałe w środowisku malarzy rybotyckich9.  

W wieku XVII na ikonach Chrystusa Pantokratora i Deesis zapisywano tak-
że werset z Ewangelii według Mateusza (11, 28): „Przyjdźcie do mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię”,  (Пріиди1те ко мнё вси2 
труждaющіисz и6 w6бременeнніи‚ и6 ѓзъ ўпок0ю бы) (il. 2). Wśród badanych ikon jest ich 
23, co stanowi 9,5 procenta. Nie jest to cytat jednoznacznie o treści eschatologicz-
nej i w ciągu roku liturgicznego przytaczany jest kilkakrotnie, zwykle przy wspo-
mnieniach świętych mężów, na przykład: w sobotę Serowego tygodnia, na pamiątkę 
wszystkich czcigodnych ojców, 1 września w święto Symeona Słupnika, 19 września  
przy wspomnieniu męczenników Trofima, Dorymedona i Sabacjusza, 17 listopa-
da – św. Grzegorza Cudotwórcy, biskupa Neocezarei,  3 grudnia –  proroka Sofonia-
sza, 5 grudnia – Sabby Oświeconego, 17 stycznia – Antoniego Wielkiego i innych. 
Jednak, jak się wydaje, główne treści, na które zwracano uwagę w czasie tych dni, 
zawarte były w dalszej części Mateuszowej perykopy, gdzie mowa o pokorze i cicho-
ści serca w naśladowaniu cierpienia Chrystusa. Werset zapisywany na księdze Chry-
stusa zawiera natomiast treści soteriologiczne, czego potwierdzenie można znaleźć 
w wykładni autorstwa Jana Chryzostoma i Teofilakta Bułgarskiego. Obaj uważali, 
że wezwanie to jest skierowane do wszystkich ludzi, wierzących i niewierzących, 
prawych i grzeszników; im wszystkim Chrystus oferuje odpuszczenie grzechów10. 
Napis taki umieszczony w programie ikonostasu, zwłaszcza w grupie Deesis, musi 
być odczytywany w wymiarze eschatologicznym. Chrystus jest tutaj sędzią najwyż-
szym na sądzie ostatecznym. Choć wskazani wyżej święci biskupi, Jan i Teofilakt, 
nie mówią o powszechnym zbawieniu, tylko o odpuszczeniu grzechów i ukojeniu, 
to zwykli wierni mogli rozumieć te słowa jako obietnicę własnego zbawienia. 

Na najstarszych ikonach XV- i XVI-wiecznych, na księdze w ręku Chrystusa 
Pantokratora zapisany bywa werset z Ewangelii Jana (8, 12): „Ja jestem światłością 

9 Р. Косів, Риботицький осередок церковного мистецтва 1670–1760-х років, Львів 2019, 
passim. 

10  Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według Św. Mateusza, (część pierwsza: homilie 1–40), 
tłum. J. Krystyniacki, Kraków 2002, s. 444; Благовестник, или Толкование блаженного Феофилак-
та, архиепископа болгарского на святое Евангелие от Матея, Киев 2001, s. 85.
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świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło 
życia” (Ѓзъ є4смь свётъ мjру: ходsй по мнё‚ не и4мать ходи1ти во тмЁ‚ но и4мать 
свЁть жив0тны й) (il. 3), niekiedy przemieszany z frazami z części 11 (9–10): „Je-
żeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli 
ktoś chodzi w nocy, potknie się ponieważ brak mu światła” (Ѓще кто2 ходи1ть во 
дни2‚ не по2ткнетсz: ±кw свЁть мjра сегw2 ви1дитъ: Ѓще же кто2 хо1дитъ бъ нощи2‚ 
по1ткнетсz: ±кw нэ1сть свэ1та въ не1мъ). Udało się znaleźć 18 takich przykładów, 
co stanowi około 7, 5 procenta badanych dzieł. Jest to cecha charakterystyczna ikon 
pochodzących z polsko-ukraińskiego pogranicza. Tylko dwie spośród nich przed-
stawiają grupę Deesis i dwie Pana w Majestacie. Ikony te zwykle znajdowały się 
w rzędzie Deesis, który we wskazanym okresie, a więc w XV i XVI wieku, ukazywał 
modlitwę wstawienniczą różnych popularnych świętych przed Chrystusem Sędzią 
u kresu świata. Werset ten nie był wiązany z sądem ostatecznym, a raczej z wzorem 
chrześcijańskiego życia. Zapewne tym należy tłumaczyć jego dużo częstszą obec-
ność na ikonach Chrystusa Pantokratora umieszczanych w rzędzie namiestnym. 
Do nich wierni mieli bezpośredni dostęp. Chrystus na tych ikonach był nauczycie-
lem, nie sędzią.

Za kolejnym wersetem z Ewangelii Mateuszowej (7, 1–2): „Nie sądźcie, aby-
ście nie byli sądzeni. Bo takim sądem jakim sądzicie, i was osądzą” (Не суди1те‚ да не 
суди1ми бу1дете. И$мже бо суд0мъ суди1те‚ су1дzтъ вaмъ) kryje się grupa cytatów o po-
dobnej treści, zaczerpniętych jeszcze z Ewangelii Łukasza (6, 37): „Nie sądźcie, a nie 
będziecie sądzeni” (Не суди1те‚ и6 не судzтъ вaмъ: и6 не њсуждaйте‚ да не њсуждeни 
бу1дете) oraz Jana ( 7, 24): „Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wy-
rok sprawiedliwy” (Не суди1те на лицA‚ но прaведный су1дъ суди1те) (il. 4), które na 
ikonach mogły łączyć się w jedną wypowiedź. Treść tych wersetów odnosi się do 
sądów ludzkich nie boskich, komentarze Jana Chryzostoma i Teofilakta z Ochry-
du wskazują na konieczność sprawiedliwości i miłosierdzia u sędziów11, a kontekst 
liturgiczny nie wydobywa treści eschatologicznych12. A mimo to umieszczano je 
w centrum rzędu Deesis na ikonach Pana w Majestacie i Deesis, na kartach księgi 
Najwyższego Sędziego. Zapewne wierni byli przekonani, że sąd Chrystusa w cza-
sie Jego paruzji będzie sprawiedliwy, uczciwy i kierowany miłosierdziem. Warto 
podkreślić, że praktyka umieszczania tego cytatu jest średniowieczna i tradycyjna, 
a w czasach nowożytnych dużo rzadsza. Na 17 znalezionych przykładów, co stano-
wi 7% badanych, 13 pochodzi z XV i XVI wieku, 4 z XVII i XVIII. Wszystkie ikony 
powstały na terenie Polski i Ukrainy Zachodniej.  

11 Jan Chryzostom, op. cit., s. 283; Благовестник, или Толкование…, s. 51
12 Wskazane perykopy ewangeliczne są czytane w drugą sobotę po niedzieli Wszystkich Świę-

tych, we wtorek dziewiętnastej niedzieli po Wszystkich Świętych i w Święto Połowy Pięćdziesiątnicy. 
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Z tych samych terenów pochodzą ikony zawierające werset z Ewangelii Jano-
wej (J 10, 9): „Ja jestem bram ą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze  mnie, będzie zbawiony” 
(Ѓзъ є4смь двeрь: мн0ю ѓще кто2 вни1детъ‚ спасeтсz) (il. 6). Jest ich tylko 6, co stano-
wi 2,5 % ogółu badanych. Nie udało się znaleźć przykładów XV-wiecznych, a więk-
szość pochodzi z wieku XVII. Cytat ten rozpoczyna znaną perykopę o Dobrym Pa-
sterzu, która jest często czytana w roku liturgicznym, głównie w czasie wspomnień 
świętych biskupów, przełożonych klasztorów i władców, dla przykładu: 3 września 
na wspomnienie świętego Antyma, biskupa Nikomedii, 22 września św. Fokasa, bi-
skupa Synopy, 2 października św. biskupa Cypriana, 1 stycznia Bazylego Wielkiego, 
23 stycznia Klemensa, biskupa Ancyry, 25 stycznia Grzegorza Teologa, 30 stycznia 
Jana Chryzostoma, Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nazjanzu, 22 maja Konstan-
tyna i Heleny. Celebry tych świąt nie niosą treści eschatologicznych, inaczej niż 
wskazany werset na ikonach Chrystusa Pantokratora i Deesis. Ikony te pochodzą 
głównie z czasów nowożytnych. 

Niewątpliwie treści eschatologiczne zawiera passus z Księgi Objawienia św. 
Jana (Ap 3, 21): „Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie” (Побэждaющему 
дамъ сэ1сти съ мною на прcтолэ мое6мъ), który znajduje się na 4 ikonach, co stano-
wi zaledwie 1,5 procenta badanych dzieł. Są to głównie XVIII-wieczne ikony Deesis 
i Chrystusa Pantokratora.  

Również na czterech ikonach z XVII i XVIII wieku znajduje się tekst odno-
szący się do ideału życia chrześcijańskiego, wywodzącego się z duchowości fran-
ciszkańskiej, polegającego na współodczuwaniu i współcierpieniu z Chrystusem, 
przez niesienie własnego krzyża. Motyw ten pojawia się w kilku miejscach Nowe-
go Testamentu: Mt 10, 37: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest 
mnie godzien” (И^ и4же не пріи1метъ крcтA своегw2‚ и6 въслэ1дъ мене2 грzде1тъ‚ нэ1сть мене2 
досто1инъ); Mt 16, 24: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje…” (а4ще кто2 х0щетъ ко мнэ2 и6ти2‚ 
да tве1ржетсz себе2‚ и6 в0зметъ крcтъ св0й‚ и6 по мнэ2 грzдeтъ...); Mk 8, 34: „Jeśli kto 
chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech 
mnie naśladuje…” (И$же х0щетъ по мнэ2 и6ти2‚ да tвeржетсz себе2‚ и6 в0зметъ крcтъ св0й 
и6 по мнэ2 грzдeтъ...). Nie udało się znaleźć ikon Deesis zawierających ten cytat, co 
może wskazywać na to, że był on łączony tylko z przedstawieniem Chrystusa Pan-
tokratora, umieszczanym w rzędzie ikon namiestnych, i odbieranego jako nauczy-
ciela, a nie najwyższego sędziego. 

Osiem ostatnich przykładów ewangelicznych cytatów występuje bardzo rzad-
ko. Znajdują się one na dwóch bądź jednej ikonie spośród badanych. Przeważają 
ikony późne, z różnych terenów. Są tu teksty zarówno o treści eschatologicznej, jak 
i pastoralnej: J 6, 35: „Jam jest chleb życia….” (Ѓзъ є4смь хлэ~бъ живо1тный); J 13, 34: 



67■„A Słowo było u Boga”…

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umi-
łowałem” (Зaповэдь н0вую даю2 ва1мъ‚ да лю1бите дру1гъ дру1га: ћко же возлюби1хъ вы2); 
Mt 11, 27: „Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, 
ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić” (Всz6 мнэ2 предана2 
су2ть Nц7eмъ мои1мъ: и6 никто1же зна1етъ Сн7а‚ то2кмw Nц7ъ: ни Nц7A кто2 зна1етъ 
то2кмw Сн7ъ‚ и6 є6му1же а4ще во1литъ Сн7ъ tкры1ти); J 20, 23: „Którym odpuścicie grze-
chy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (И$мже tпуститE 
грэхи2‚ tпу1стzтсz и5мъ: н6 н5мже держите2‚ держaтсz); J 7, 37–38: „W ostatnim zaś, 
najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli 
ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rze-
kło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” (Въ послэ1дній же де1нь 
вели1кій пра1здника стоz1ше Їи7съ‚ и6 зва1ше глаго1ла: а5ще кто2 жа1ждетъ‚ да прідетъ 
ко мнэ2 и6 піе1тъ: Вэ1руzй въ мz2‚ ћкоже рече2 писа1ніе: рэ1ки t чре1ва є6гw2 и6стеку1тъ 
воды2 жи1вы) oraz Łk 6, 31–33: „Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy 
im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was 
wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli do-
brze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? 
I grzesznicy to samo czynią” (И6 ±коже хо1щете да творz1тъ вaмъ человэ1цы‚ и6 вы2 
твори1те и5мъ та1кожде. И$ а4ще лю1бите лю1бzщыz вы2‚ ка1z ва1мъ блгdть є5сть; и5бо и6 
грэ6шницы лю1бzщыz и5хъ лю1бzтъ. И̂ а5ще бл7готворите2 бл7готворz1щымъ ва1мъ‚ ка1z 
ва1мъ бл7года1ть є5сть; и5бо и6 грэ6шницы то1жде творz1тъ); Mt 3,2: „Nawróćcie się, bo 
bliskie jest królestwo niebieskie” (Покайтесz‚ прибли1жибосz црcтвіе нбcное); J 10, 11: 
„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie za owce” (Ѓзъ є4смь па1стырь 
до1брый: па1стырь до1брый дyшу свою2 полага1етъ за о4вцы). 

Przykłady te mogą być pomocne w dalszych badaniach nad datowaniem i pro-
weniencją ikon, gdyż mogą stanowić cechę wyróżniającą konkretnego malarza. 
I tak, dla przykładu, cytat  z Ewangelii św. Jana  (7, 37–38) występuje tylko na iko-
nach monogramisty C.Z., pracującego na Łemkowszczyźnie w połowie XVII wie-
ku13, a werset z tej Ewangelii (10, 11) pojawia się w XVIII wieku na ikonie Deesis na 
Czernihowszczyźnie14.  

Do powyższej analizy można dodać jeszcze kilka spostrzeżeń. Najbardziej roz-
powszechniony cytat z Ewangelii św. Mateusza (25, 34) wcale nie jest najczęściej 

13 R. Biskupski, Ikony w zbiorach polskich, Warszawa 1991, nr 85, 43. A. Gronek, Kolejne pra-
ce monogramisty C.Z. Ze studiów nad malarstwem ikonowym Łemkowszczyzny, [w:] Могилянські 
Читання. Збірник наукових праць, t. 22: Збереження й дослідж ення культурної спадщини 
України: люди, ідеї, візії, red. О.В. Рудник, i in., Київ 2017, s. 206–211. 

14 Український іконопис XII–XIX ст. з колекції НХМУ, opr. Л. Членова, Ю. Литвинець, Київ 
2005, nr 78. 
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spotykany w wieku XV, kiedy to dominują wersety z Ewangelii św. Jana (8, 12) i św. 
Mateusza (7, 1–2). A więc jego popularności nie można tłumaczyć wiernością śre-
dniowiecznej tradycji. Ważne jest, że treść tego właśnie wersetu (a także Mt 25, 31) 
ma silne zakorzenienie w liturgii Niedzieli Mięsopustnej, a jego wymowa eschato-
logiczna przystaje do idei przegrody ołtarzowej jako symbolicznej granicy między 
światem doczesnym a niebiańskim, a co za tym idzie – życiem ziemskim a życiem 
wiecznym. Wydaje się, że właśnie tym należy tłumaczyć jego popularność i trwa-
łość w programie malarskim nowożytnych ikonostasów. Sens pozostałych werse-
tów nie wynika z wymowy celebracji liturgicznej, w czasie której są przytaczane 
i jest od niej niejako niezależny. Jego interpretacja należała do uznanych autorów 
komentarzy ewangelicznych. Dziś nie jesteśmy w stanie wiarygodnie odpowiedzieć 
na pytanie, kto decydował o umieszczeniu konkretnego napisu na ikonie, ale nie-
wątpliwie musiało się to dziać za aprobatą miejscowego, mniej bądź bardziej świa-
tłego kapłana. Większość z tych tekstów nawiązuje wprost do sądu ostatecznego, 
a i te o wymowie pastoralnej i funkcji dydaktycznej można interpretować w sensie 
eschatologicznym: Chrystus jest sędzią sprawiedliwym i miłosiernym, wskazuje 
drogę do siebie i zaprasza do swojego królestwa. 

Tabela 1. Liczba cytatów na ikonach z uwzględnieniem czasu powstania 
Liczba % cytat XV w. XVI w. XVII w. XVIII w.

142 59  Mt 25, 34 1 35 47 59
23 9,5 Mt 11, 28 – – 6 17
18 7,5  J 8, 12 7 11 – –
17 7 Mt 7, 1–2 6 7 3 1
15 6 Mt 25, 31 – – 1 14
6 2,5 J 10,9 – 1 4 1
4 1,5 Ap 3, 21 – – 1 3
4 1,5 Mt 10, 37 – – 1 3
2 1 J 6, 35 – – 1 1
2 1 J 13, 34 – 1 – 1
2 1 Mt 11, 27 – 1 – 1
2 1  J 20, 23 – – – 2
2 1 J 7, 37–38 – – 2 –
1 0,5 Łk 6, 31–33 – – 1 –
1 0,5 Mt 3, 2 – – – 1
1 0,5 J 10, 11 – – – 1
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Tabela 2. Liczba cytatów z podziałem na typy ikonograficzne

M
t 2

5,
 3

4
M

t 1
1,

 2
8

J 8
, 1

2
M

t 7
, 1

–2
M

t 2
5,

 3
1

J 1
0,

 9
Ap

 3
, 2

1
M

t 1
0,

 3
7

J 6
, 3

5
J 1

3,
 3

4
M

t 1
1,

 2
7

J 2
0,

 2
3

J 7
, 3

7–
38

Łk
 6

, 3
1–

33
M

t 3
, 2

J 1
0,

 1
1

Pan w Majestacie 36 – 2 8 – – – – – – 1 – – – – –
Deesis 20 9 2 4 12 2 2 – 1 – – 1 – – – 1
Chrystus Pantokrator 85 14 14 5 1 4 2 4 1 2 1 – 2 1 – –
Chrystus Wielki Kapłan 1 – – – 2 – – – – – – 1 – 1 –

Tabela 3. Liczba cytatów z uwzględnieniem proweniencji ikon 
Cytat Polska Białoruś Ukraina Zachodnia Ukraina Centralna

Mt 25, 34 47 26 62 7
 Mt 11, 28 4 7 11 1
J 8, 12 9 – 9 –
Mt 7, 1–2 9 – 8 –
Mt 25, 31 10 1 3 1
J 10, 9 4 – 2 –
Ap 3, 21 1 – 2 1
Mt 10, 37 2 1 1
J 6, 35 1 – 1 –
J 13, 34 – 1 1 –
Mt 11, 27 – – 2 –
J 20, 23 – 1 1 –
J 7, 37–38 2
Łk 6, 31–33 – – 1 –
Mt 3, 2 – 1 – –
 J 10,11 – – – 1

Spis ilustracji (fot. Piotr Krawiec, Agnieszka Gronek)
1. „Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego” (Mt 25, 34), Chrystus Pantokrator, XVII w. cerkiew 

św. Paraskiewy, Radruż.
2. „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni” (Mt 11, 28), Chrystus Pantokrator, kon. 

XVII w., sobór, św. Jana Chrzciciela, Przemyśl.
3. „Ja jestem światłością świata” (J 8, 12), Chrystus Pantokrator, XVI w., ze wsi Wilcze (dziś 

dzielnica Przemyśla), Muzeum Narodowe we Lwowie.
4. „Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów” (J 7, 24), Pan w Majestacie, Regionalne Muzeum 

Krajoznawcze (filia: Ocalone Skarby Sztuki), Brześć.
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5. „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale” (Mt 25, 31), Deesis, XVIII w., cerkiew 
Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy, Gorajec.

6. „Ja jestem bramą” (J 10, 9), Chrystus Pantokrator, XVIII w., cerkiew Pokrowy Najświętszej 
Bogurodzicy, Wołowiec.

РЕЗЮМЕ

Agnieszka Gronek
„И Слово было у Бога”. О новозаветных цитатах на иконах 

Христа в XV–XVIII веках на землях Польши, Украины 
и Белоруссии

Ключевые слова: иконы Христа, текст Евангелия, XV–XVIII вв., Польша, 
Украина, Беларусь

Предметом исследования являются тексты на страницах открытой 
книги в рукe Христа, изображенные на иконах наместного и апостоль-
ского ряда (Деисуса) алтарной перегороди. Здесь были исследованы 241 
иконы из Польши, Украины и Белоруссии с XV–XVIII веков. Иконы 
были разделены в соответствии со стихами, размещенными на стра-
ницах книги. В каждой из этих групп был отмечен иконографический 
тип изображения, датировка, происхождение, иногда мастерская или 
создатель. Среди иконографических типов выделялись: Спас в Силах, 
Деисис, Спас Вседержитель, Христос Великий Архиерей. Результаты 
исследования были помещены в три таблицы и проанализированы. 
Благодаря этому удалось указать, какие библейские цитаты были наи-
более популярны, в какое время, местности и в каких иконографиче-
ских типах. Среди надписей, наиболее часто размещаемых на книге 
в рукe Христа, есть слова  Евангелия от Матфея 25, 34. Из изученных 
икон 142 обозначены надписями, относящимися к этому отрывку, что 
составляет 59%. Другие частые цитаты: от Матфея 11, 28 (9,5%); Иоанна 
8, 12 (7%), Матфея 7, 1–2 (7%); Матфея 25, 31 (6%).
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Zniewaga świętości i materialna wartość ikon 
Na marginesie dziewiętnastowiecznego kultu ikon

Dziewiętnastego lutego 1873 roku w czasopiśmie „Grażdanin” ukazał się arty-
kuł Fiodora Dostojewskiego zatytułowany Zmącone oblicze1. Stanowił on w dużej 
mierze recenzję opowiadania Mikołaja Leskowa Napiętnowany anioł opublikowane-
go po raz pierwszy 17 stycznia tego roku w czasopiśmie „Russkij wiestnik”2. Zostało 
ono docenione przez współczesnych i Dostojewski również chwalił walory literac-
kie tego tekstu3. 

Opowiadanie dotyczy losów wspólnoty staroobrzędowców. W wyniku splotu 
wydarzeń, który kończy się żądaniem od nich dużej sumy pieniędzy, wspólnota 
traci czczoną przez siebie ikonę Anioła. Staroobrzędowcy zabiegają o nią, dążą do 
tego, by pozyskać nowe ikony – malowane jednak w starym stylu. Udaje się im 
podmienić zarekwirowaną (tytułową) ikonę Anioła na jej kopię.  Jednak pod wpły-
wem rzekomego cudu porzucają stary obrzęd i przystępują do oficjalnej Cerkwi. 
Ten właśnie wątek, a zwłaszcza motywacje starowierców, zwróciły uwagę Dosto-
jewskiego. Poddaje on ostrej krytyce wiarygodność zakończenia opowiadania Le-
skowa. Zwraca uwagę na to, że opisuje ono „profanację świętości i sponiewieranie 
ich własnych uczuć”4 ze strony władz i przedstawicieli oficjalnego Kościoła. Dosto-
jewski podważa tym samym wiarygodność opowiadania. Nie wierzy, żeby staroob-

1 F. Dostojewski, Zmącone oblicze, [w:] Fiodor Dostojewski, Dziennik pisarza 1847–1844, t. I, 
tłum. M. Leśniewska, Warszawa 1982, s. 324–330.

2 M. Leskow, Napiętnowany anioł, tłum. Z. Podgórzec, [w:] M. Leskow, Napiętnowany anioł 
i inne opowiadania, Kraków–Wrocław 1984, s. 323–411.

3 F. Dostojewski, Zmącone oblicze…, s. 326. 
4 Ibidem, s. 325.
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rzędowcy mogli zgodzić się na takie traktowanie i wybaczyć przedstawicielom wła-
dzy zniewagę sacrum. W podsumowaniu pisze, że jest to „znieważanie uczuć ludu 
w tym wszystkim, co jest dla niego święte”, nazywa to, co się stało „straszną prze-
mocą i czymś absolutnie nieludzkim”5. Pisarz wykorzystuje też okazję, by poddać 
krytyce postawę jednego z bohaterów opowiadania – prawosławnego archijereja, 
który nie stanął po stronie starowierców, zachowując się jak zwykły „państwowy 
funkcjonariusz”6.

Dostojewski koncentruje się na tym właśnie aspekcie opowiadania Napięt-
nowany anioł, ale podążając tokiem jego myśli, można zastanowić się, czy arcycie-
kawa opowieść Leskowa nie zawiera znacznie więcej takich budzących wątpliwości 
wątków. Rzecz jasna, jest to literacka fikcja, zawiera jednak wiele cennych informa-
cji na temat poglądów i zwyczajów staroobrzędowców. Ze względu na żywy cha-
rakter tej historii jest świetnym materiałem dokumentującym praktyki religijne, 
a także obyczaje tej grupy. Okres, którego dotyczy jest przy tym bardzo specyficz-
ny. Akcja opowiadania toczy się bowiem w XIX wieku – w czasach, kiedy w Rosji 
rozpoczęło się olbrzymie zainteresowanie sztuką cerkiewną, powstawało mnóstwo 
religijnej literatury, wiele prac na temat sztuki wschodniochrześcijańskiej, jak rów-
nież opracowań dotyczących grup traktowanych dotąd jako szkodliwe dla Cerkwi, 
w tym zwłaszcza staroobrzędowców.

Dziewiętnaste stulecie w specjalistycznej literaturze było opisywane jako okres 
kryzysu i upadku sztuki cerkiewnej7, ale prac na ten temat powstawało niewie-
le. Sytuację zmieniła dopiero ważna książka Olega Tarasowa Ikona i kult wydana 
najpierw w języków rosyjskim (1995)8, a następnie angielskim (2002)9. Włączyła 
ona malarstwo okresu Rosji imperialnej do dyskursu na temat ikon. Wielką zale-
tą tej pracy okazało się opisanie sztuki rosyjskiej XIX wieku z wielu perspektyw, 
uwzględniających zarówno dzieła funkcjonujące w oficjalnej Cerkwi, jak również 
poza nią, a więc przede wszystkim w środowiskach staroobrzędowców. W następ-
nych latach z pewnością powstaną kolejne prace, które dotyczyć będą tych czasów, 
a przede wszystkim ikon. Choć podkreślić należy, że dla historii sztuki problema-
tyczne bywają w tym przypadku same obiekty badań, na co wiele lat temu bardzo 

5 Ibidem, s. 326.
6 Ibidem, s. 326–327.
7 Por. В.В. Бычков, Феномен иконы. История. Богословие. Эстетика. Искусство, Москва 

2009, s. 392; B. Dąb-Kalinowska, Między Wschodem a Zachodem. Ikony rosyjskie XVII–XIX wieku, 
Warszawa 1990, s. 7–8.

8 О.Ю. Тарасов, Икона и благочестие. Очерки иконного дела в Императорской Росии, 
Москва 1995.

9 O. Tarasov, Icon and Devotion. Sacred Spaces in Imperial Russia, transl., ed. R. Milner-Gulland, 
London 2002.
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słusznie zwracała uwagę Barbara Dąb-Kalinowska w książce Między Wschodem 
a Zachodem z roku 1990. Badaczka pisała o problemie obrazów cerkiewnych, któ-
re całkowicie zatraciły ikonograficzny i stylistyczny związek z tradycją, a mimo 
to pozostawały w kulcie oficjalnej Cerkwi10. Co więcej, to one właśnie wypełniały 
wnętrza licznych świątyń na obszarze całego Imperium Rosyjskiego w wieku XIX 
i na początku kolejnego stulecia. Rozpatrywanie takich obiektów w kategoriach 
właściwych malarstwu ikonowemu może budzić wątpliwości. Jednak różnorod-
ność sztuki cerkiewnej w tym okresie, a równocześnie olbrzymi materiał źródłowy, 
który umożliwia jej dokumentację, pozwala również widzieć właśnie w dziewiętna-
stowiecznym i pochodzącym z początku XX stulecia malarstwie ikonowym najbar-
dziej obiecujący materiał badawczy na przyszłość.

W XIX, ale także na początku wieku XX można dostrzec ogromną różni-
cę pomiędzy stylem ikon używanych w oficjalnej Cerkwi i w wyłączonych z niej 
wspólnotach starowierców. Różnica ta musi prowokować pytania o to, czy forma 
tych dzieł – bardzo tradycyjna, albo odwołująca się do wzorów zachodnich – w ja-
kikolwiek sposób oddziaływała na charakter kultu tych ikon. Jest też zagadnienie 
bliskie problemowi funkcjonowania w kulcie ikon pochodzących z prowincjonal-
nych warsztatów (il. 1), zwłaszcza tych malowanych przez ludzi niepiśmiennych 
albo po prostu malowanych źle, czy też podokładnic. W związku z nimi powstają 
pytania o kanoniczność ikon, ale także o charakter kultu, którym były otoczone. 
I w tym przypadku odnieść się można pośrednio do poglądów Dostojewskiego. 
Pisarz, któremu zawdzięczamy jedno z najbardziej przenikliwych rozważań na te-
mat duchowości prawosławnej, był bowiem – podobnie jak wielu przedstawicieli 
dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej – człowiekiem wysoko ceniącym ma-
larstwo typu zachodniego11. Równocześnie pisał on chętnie o ikonach, jednak nie 
jako o dziełach sztuki. Wartość artystyczna ikon nie budziła zainteresowania Do-
stojewskiego, podkreślał natomiast często ich dawne pochodzenie12. Można powie-
dzieć, że w tym względzie wybitny pisarz reprezentował zapewne dość typowy dla 
Rosjan stosunek do wizerunków. Ikony, które towarzyszyły wiernym w cerkwiach 
i domach, które nosili przy sobie i traktowali z najwyższą czcią, co do zasady nie 
były przez nich traktowane jako obiekty estetyczne.

Zgodnie z ustaloną tradycją, która wywodzi się z tekstów normatywnych Ko-
ścioła, ikony były otaczane kultem polegającym z jednej strony na modlitwach 

10 B. Dąb-Kalinowska, op. cit., passim.
11 B. Dąb-Kalinowska, „Mistrz życiodajnego pędzla”. Rafael w Rosji XIX wieku, [w:] Ikony i obra-

zy, Warszawa 2000, s. 211. 
12 D. Walczak, Widzialny symbol wiary. Motyw ikony w twórczości Fiodora Dostojewskiego, „Kul-

tury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog”, VIII, 2018, s. 256–257.
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przed nimi, z drugiej zaś – na okazywaniu cielesnej czci, która polegała na skła-
daniu przed ikonami pokłonów, okadzaniu ich, paleniu lamp i świec, a wreszcie 
całowaniu. Te zachowania w tradycji chrześcijańskiego Wschodu mają charakter 
uniwersalny. Ikony, które znajdują się w kulcie, zyskują bogate okładziny, chroniące 
i wyróżniające je zarazem. Na ikonach zawiesza się wota (il. 2, 3), które są rodzajem 
materialnego uobecnienia próśb zanoszonych do świętego za pośrednictwem iko-
ny13. Niekiedy takie prośby są zapisywane na kartkach i umieszczane obok obrazu, 
czasami wraz z ofiarami pieniężnymi (il. 4). Ikony są wreszcie w specjalny sposób 
dekorowane przy pomocy kwiatów (il. 5). Przed wizerunkami palone są świece 
i lampady (il. 3, 6). Był to wyraz czci oddawanej ikonom bez względu na ich po-
chodzenie, czas powstania i jakość artystyczną. Poprzez te wszystkie akty ikonom 
nadaje się wyjątkowy status, a znieważenie ikony jest z zasady próbą odwrócenia 
tego statusu. 

Jako studium pewnego przypadku może posłużyć dzieło przywoływanego tu 
już autora, Fiodora Dostojewskiego – tym razem fragment jego słynnej powieści 
zatytułowanej Biesy. W utworze przedstawiona jest historia „bezprzykładnej a nie-
słychanej profanacji”, która dotknęła wizerunek Matki Boskiej, ikonę nad bramnej 
cerkwi Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy:

I oto pewnej nocy ikona została sprofanowana, szkło wybite, krata wyłamana, 
a z korony i ryzy wyjęto drogie kamienie i perełki. Mniejsza o wartość. Główna 
rzecz polegała na tym, że oprócz kradzieży  dokonana została bezmyślna, ohyd-
na profanacja: za szkłem kiotu znaleziono nad ranem żywą mysz14.

Opisane tu zdarzenie w kontekście całej twórczości Dostojewskiego oraz jego 
poglądów może być interpretowane jako akt zwrócony przeciwko Bogu lub na-
wet negujący jego istnienie15. W kontekście tego artykułu warte uwagi są jednak 
szczególnie reakcje wiernych na tego rodzaju wydarzenia. O nich również czytamy 
w Biesach: „Stale było tam ze sto osób. Jedni przychodzili, inni odchodzili. Każdy 
żegnał się i klękał przed ikoną. Zaczęto składać ofiary. Zjawiła się taca cerkiewna 
i mnich przy tacy”16. Dostojewski opisuje reakcje ludzi: „Tłum stał milczący i po-
sępny. Przyjechał dorożką jakiś tłusty, żółtolicy kupiec, wysiadł z dorożki, pokłonił 
się, ucałował ikonę, ofiarował rubla i z ciężkim westchnieniem pojechał dalej”17. Tu 

13 Por. N. Oikonomides, Holy Icon as an Asset, „Dumbarton Oaks Papers”, 45, 1991, s. 35–44.
14 F. Dostojewski, Biesy. Powieść w trzech częściach, tłum. T. Zagórski, Z. Podgórzec, Londyn 

1992, s. 296.
15 Por. H. Paprocki, Lew i mysz czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego, Bia-

łystok 1997.
16 F. Dostojewski, Biesy…, s. 296.
17 Ibidem, s. 297.
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jednak dochodzi do kolejnej zniewagi. Na miejsce przyjeżdżają dwaj mężczyźni. 
„Nie zdjęli kapeluszy, a jeden z nich nałożył pince-nez. Wśród tłumu rozległo się 
szemranie, głuche, nieprzyjazne. Młodzieniec w pince-nez wyjął portmonetkę, wy-
pełnioną po brzegi banknotami, wydobył z niej miedzianą kopiejkę i cisnął na tacę. 
Obaj śmieli się i głośno rozmawiając wrócili do powozu”18. 

Przytoczona opowieść, której elementy wpisują się w długą historię o bizan-
tyjskim i ruskim ikonoklazmie19, może być zinterpretowana w kontekście bluźnier-
stwa o specjalnym wymiarze. Jest ono skierowane przeciwko wizerunkowi, ale jest 
równocześnie „znieważeniem uczuć ludu”, o którym pisał Dostojewski w swojej 
recenzji prozy Leskowa. Jest to akt społeczny, który wywołuje powszechne oburze-
nie20. Można zwrócić uwagę na przedstawione tu dwa rodzaje bluźnierczego zacho-
wania: pierwszym jest czyn grabieży kamieni z okładziny ikony oraz wrzucenia do 
kiotu myszy. Ponieważ okład i kiot podkreślają wyjątkowy status ikon21, zamach na 
nie jest podważeniem owego statusu. Drugim, osobnym – zachowanie osób, które 
ignorują to znieważenie ikony, demonstrują swoją obojętność albo okazują drwinę. 
Sami w ten sposób ikonę znieważają. Taką samą zniewagą jest tutaj rzucenie jako 
ofiary „miedzianej kopiejki”, które staje się widomym aktem pogardy.

 O ikonach w kontekście finansowym pozornie czytamy w tekstach rzadko. 
We wspominanym opowiadaniu Leskowa kwestia pieniędzy powraca bezustan-
nie, jeden ze starowierców (potajemnie) przyjmuje pieniądze od żony urzędnika za 
modlitwy przed ikonami, kobieta ta domaga się potem od wspólnoty dużej kwoty, 
a gdy starowiercy nie chcą jej dać, zostają im zarekwirowane ikony22. Relacja mię-
dzy statusem świętego wizerunku, a jego materialnością była przedmiotem reflek-
sji już w czasach ikonoklazmu. Wspominana jest ona również w źródłach ruskich. 
Można w nich znaleźć informacje nie tyle na temat „sprzedawania” ikon, co ich 
„wymiany”23. Unikanie określenia „sprzedaż”, czy „handel” ma najwyraźniej chro-
nić sakralny status ikony. O „wymianie” ikon (np. „za czterdzieści rubli”) pisze rów-
nież Mikołaj Leskow we wspominanym wyżej opowiadaniu Napiętnowany anioł24. 
Ciekawym przykładem funkcjonowania tego rodzaju języka w praktyce jest ikona 
Zmartwychwstanie Chrystusa przechowywana w Muzeum Narodowym w Warsza-
wie, na odwrociu której zapisana została informacja, że została ona „wymieniona 

18 Ibidem, s. 297.
19 Por. D. Walczak, The Icon and the Hatchet. The Motif  of Aggression against Icons in Russian 

Literature before the Revolution, „Ikonotheka”, 27, 2017, s. 93–107.
20 F. Dostojewski, Biesy…, s. 296–297.
21 A. Sulikowska-Gąska, Spory o ikony na Rusi w XV i XVI wieku, Warszawa 2001, s. 154–155.
22 M. Leskow, Napiętnowany anioł…, s. 360.
23 A. Sulikowska-Gąska, Spory o ikony..., s. 153; Tarasov, Icon and Devotion..., s. 66–67.
24 M. Leskow, Napiętnowany anioł…, s. 372.
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zgodnie ze zwyczajem za trzynaście (?) rubli” (il. 7 i 8). Podobnie jak zacytowana 
inskrypcja teksty rosyjskiej kultury wielokrotnie w zbliżony sposób wspominają 
w kontekście ikon o pieniądzach. Gdy mowa o ich „wymienianiu”, podawane są 
zatem konkretne kwoty, podobnie jak określone sumy podaje się jako wysokości 
ofiar itd. 

Handel ikonami często jest opisywany w źródłach jako działanie godne po-
tępienia. Już Sobór Stu Rozdziałów w 1551 roku orzekł, że niebezpieczeństwo dla 
kultu ikon stanowią wędrowni sprzedawcy ikon, którzy „lżą dzieło Boże” i przewi-
dywał, że tacy ludzie powinni być przeganiani, a ich ikony rekwirowane25. Warto 
w tym miejscu zacytować fragment pochodzący z XVII-wiecznego traktatu Josifa 
Władimirowa:

Co jest jeszcze bardziej bezecne od lichoty tej ikony (…) niż to, że hurtownik od 
hurtownika odkupuje je jak zwykłe szczapy po sto i po tysiąc w stosach. Szujanie 
i chołujanie, paleszanie na jarmarkach je sprzedają. I takie ikony rozwożone są 
po odległych wsiach i sprzedawane na sztuki za jajko lub cebulę, jak dziecinne 
fujarki. A w większości wymieniane są na skórę wołową lub cielęcą i wszelką sta-
rzyznę26.

Z powyższego tekstu wynika, że sprzedawanie ikon za niskie kwoty było zniewa-
gą, bowiem proponowane kwoty nie są adekwatne do wartości wizerunków. Jed-
nak wypowiedź Władymirowa należy rozumieć rzecz jasna, także w odniesieniu 
do marnej, jego zdaniem, wartości artystycznej ikon, który to problem zwykle był 
zbywany milczeniem w dawnej ruskiej, a potem rosyjskiej literaturze. 

Opisy kultu ikon, informacje o ich funkcjonowaniu w życiu społecznym do-
wodzą, że cześć dla ikony i jej znieważanie pełnią rolę awersu i rewersu tych sa-
mych uczuć religijnych. Aktem zniewagi jest celowe uszkodzenie, np. piętno nało-
żone na twarz anioła, ale także umieszczenie ikony w nieodpowiednim, zwłaszcza 
w niegodnym miejscu. Podobnym aktem zbezczeszczenia jest rozbicie oprawy, 
kradzież kamieni, które zdobią ikony, jako zniewaga traktowana być może niska 
kwota ofiary złożona przez człowieka zamożnego. Warto zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden wymiar dziewiętnastowiecznych wypowiedzi na temat braku szacunku 
dla ikon. W źródłach staroruskich, gdy mowa o akcie zniewagi czy obrazoburstwa 
skierowanego przeciwko ikonom, zawsze pojawia się wątek kary za takie czyny27. 
Tymczasem ani w opowiadaniu Leskowa, w którym znieważona została ikona 

25 Стоглавъ, Казань 1862, s. 337–338.
26 A. Pospiszil, Posłanie pewnego izografa Josifa do carskiego izografa i najmądrzejszego żywopisca 

Simona Fiodorowicza. Rosyjski XVII-wieczny traktak o sztuce malowania ikon, Warszawa 2005, s. 80. 
27 A. Sulikowska-Gąska, Spory o ikony…, s. 199.
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anioła, ani w Biesach Dostojewskiego nie podjęto tego wątku. Oba utwory kon-
centrują się natomiast na reakcjach i uczuciach odbiorców, a zatem wiernych, dla 
których przeznaczone były wizerunki.

Podsumowując, należy stwierdzić, że wbrew pozorom tematy związane z oce-
ną materialnej wartości ikon, sposobami handlu i płacenia za ikony są jednak silnie 
powiązane z kultem i w tym kontekście warto na nie spojrzeć. Szczególnie ważne 
jest, by nie pominąć tej kwestii w badaniach nad dziewiętnasto- i dwudziestowiecz-
nym malarstwem ikonowym, w którym tak istotną rolę pełniły wielkie ośrodki 
tworzenia ikon, z których były one rozsyłane na obszar całego Imperium, a także 
poza jego granice28. Literatura piękna stanowi ciekawe źródło, które przynosi świa-
dectwo dużego zainteresowania malarstwem ikonowym, ale także opisuje świat od-
biorców ikon, ich uczucia i zachowania związane z obcowaniem z ikonami. Jest to 
ten rodzaj informacji, którego nie odnajdziemy na ogół w konwencjonalnej litera-
turze średniowiecznej Rusi, a jednocześnie stanowi on ważne uzupełnienie wiedzy 
na temat rozwoju kultu ikon w okresie późniejszym.

Spis ilustracji
1. Zmartwychwstanie Chrystusa i dwanaście Wielkich Świąt Cerkiewnych, ikona, Rosja, warsz-

tat prowincjonalny, XIX w. Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. Adam Oleksiak.
2. Matka Boska „Znamienije”, osiemnastowieczna ikona w okładzie i kiocie, ozdobiona wo-

tami. Cerkiew Ikony Matki Boskiej „Znamienije” w Wilnie, fot. Aleksandra Suli-
kowska-Bełczowska.

3. Św. Pustelnik Onufry. Ikona w kiocie, stanowiącym część ikonostasu. Widoczne liczne 
wota. Monaster św. Onufrego w Jabłecznej, fot. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska.

4. Ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Wi-
doczne wota złożone ikonie oraz ofiary pieniężne, fot. Aleksandra Sulikowska-Beł-
czowska.

5. Ikona św. Mikołaja Cudotwórcy. Kwiaty złożone przed ikoną, sobór Zaśnięcia Najświęt-
szej Bogurodzicy w Helsinkach, fot. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska.

6. Ikona św. Mikołaja Cudotwórcy w soborze Świętego Ducha w Wilnie, fot. Aleksandra 
Sulikowska-Bełczowska.

7. Ikona Zmartwychwstania Chrystusa, Ruś, szkoła stroganowska, XVII w., Muzeum Naro-
dowe w Warszawie, fot. Adam Oleksiak.

8. Odwrocie ikony Zmartwychwstania Chrystusa. Widoczny dziewiętnastowieczny napis, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. Adam Oleksiak.

28 O. Tarasov, Icon and Devotion…, s. 54–57.
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SUMMARY 

Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
Insulting Holliness and the Material Value of the Icons. 

On the Marigin of the 19th-century Worship of Icons 

Keywords: icons, veneration of icons, profanation of icons, 19th-century icons

This paper addresses the relationship between the veneration of icons 
and the acts of their insult in nineteenth-century Imperial Russia, the starting 
point of which are fragments of the polemical writings of Fyodor Dostoevsky 
(about The Sealed Angel by Nikolai Leskov) and his novel Demons. Dostoevsky 
often touches on the subject of popular beliefs, reactions to inappropriate 
behaviour towards icons. It also raises the issue of the material value of icons. 
The works of the writer (and other authors) contained descriptions of the 
feelings evoked by icons and their handling among Russians. Therefore, 
these texts should be taken into account in future studies of nineteenth-
century icons.
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Architektura i ikona – układ scalony od nowa

Ikona powraca do naszych świątyń w swojej formie nieskażonej. Bez zasłony 
różnych przemalowań historii i bez zbyt abstrakcyjnych odpadów współczesności. 
Jeszcze nie tak dawno wydawało się to niemożliwe. Dziś staje się faktem. Ikona 
wychodzi wreszcie z podziemia. Zaczyna być już wszędzie, jest modna, wszyscy 
przyjmują ją otwarcie do siebie. Próbują ją pozyskać, a nawet nawrócić na swoją 
konfesję. Rozpoczęło się to całkiem niespodziewanie i – paradoksalnie – od prowo-
kacyjnej, nihilistycznej walki z nią na jej autochtonicznym, prawosławnym, a wte-
dy już bolszewickim, Wschodzie, w Rosji, a później Związku Radzieckim. Twórczo 
zaś rozwinęło się dzięki jej podziemnemu życiu, na jej przymusowej emigracji, na 
wygnaniu, na rzymskokatolickim Zachodzie, we Francji.

Z perspektywy już ponad wieku uznać należy, że życie to miało ogromne zna-
czenie dla ikony i jej kultu oraz jej powrotu do świątyni. Odnowiło i tchnęło w nią 
nowe życie. Związało bardziej z liturgią i architekturą. Pomimo że ma już dziś zna-
czenie dla całego chrześcijaństwa i korzystają z jej odrodzenia prawie wszyscy – 
na Wschodzie, jak i Zachodzie – to dokonało się ono głównie poprzez heroiczną 
pracę na obczyźnie wielkich rosyjskich teologów i ikonopisców, w diasporze, we 
Francji. To ona stała się nieoczekiwanie symbolem toczonej po zachodniej stronie 
teologicznej walki o jej nowe istnienie, istnienie ważne przede wszystkim dla pra-
wosławia1.

1 Zob. J. Uścinowicz, Ikona i jej teologia „na emigracji”: enklawa intelektualno-artystyczna 
L’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge w Paryżu, „Sztuka Europy Wschodniej”, „Искусство 
Bосточной Европы”, „Art of Eastern Europe” 2015, 3, s. 279–289.
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Wygnanie

Mówi się dziś metaforycznie, że ostatni statek z Rosji na Zachód odpłynął 
w 1922 roku. Nazwany „okrętem filozofów” wziął na swój pokład największe wów-
czas jej autorytety. Przymusowo opuścili swój ojczysty kraj wybitni myśliciele rosyj-
scy i wielu „niepotrzebnych” już w nim – jak wówczas kategorycznie stwierdzono 
– ludzi2. Dziś Rosja uważa ich za swoich. Znów się nimi szczyci. To oni współtwo-
rzyli wówczas nowe życie dawnej ikony i jej teologii. Szukali od nowa sensu prze-
kazu jej teologicznej prawdy i wyrazu jej praktycznej estetyki. Miała ponownie stać 
się żywym nośnikiem „prawdy Bożej” i wyrazem kultu jej nieskażonego historią 
piękna. Czekało się bowiem z tęsknotą na inną ikonę, ikonę żywą, na ikonę, która 
mówi językiem naszych już czasów, a nie tylko wiernie obrazuje historię i „ładnie” 
wygląda. Miała już przestać być jedynie „pobożną archeologią” 3. Liczyła się praw-
da – „prawda w piękno przyobleczona”4. 

Takiej ikony wtedy jeszcze nie znaliśmy. Rosja, może poza środowiskami rosyj-
skich staroobrzędowców, tej dawnej ikony, którą mogłaby przyjąć za wzór, dobrze nie 
znała, bo jej po prostu w formie pierwotnej już nie widziała. Nie miała prawdziwego 
wyobrażenia o ikonie czasów Andrieja Rublowa czy Teofanesa Greka5. Cała wiel-
ka sztuka ikony znajdowała się już wtedy przecież pod grubymi warstwami wciąż 
okcydentalizujących ją przemalowań i okopceń oraz kolejnych – zasłaniających jej 
prawdziwe oblicze – „restauracji”. Codzienna, ale konsekwentna praca na emigracji, 
w pewnym utajeniu i niedostatku środków, zrodziła jednak wielkie autorytety. Po-
wolne i żmudne zdejmowanie z ikony zasłony historii – czyszczenie „czarnej deski”, 
jak ją wtedy nazywano – skończyło się szczęśliwie dla niej prawdziwym wyzwole-
niem. Mogliśmy ją znów „kontemplować w kolorach” (Jewgienij Trubeckoj)6.

Symbolem tej toczonej po zachodniej stronie prawosławia walki teologicznej 
o odnowioną ikonę stał się, działający trochę w podziemiu – i w przenośni, i do-
słownie – paryski, prawosławny Instytut Teologiczny Św. Sergiusza z Radoneża. Bo 
do dziś ma się nieodparte wrażenie bardzo skromnego życia i materialnego niedo-
statku „uczących i uczących się” tu teologii i filozofii ludzi. Ma się poczucie wiel-

2 Zob. I. Jazykowa, Oto czynię wszystko nowe. Ikona w XX wieku, tłum. H. Paprocki, Warszawa 
2011. 

3 Miała przestać być „pobożną archeologią”, jak ją jeszcze niedawno określił prawosławny pa-
triarcha Atenagoras I, arcybiskup Konstantynopola Nowego Rzymu. Zob. też J. Nowosielski, Sztuka 
jest darem niebios (kilka refleksji o sytuacji sztuki w świecie współczesnym, [w:] o. G. Krug, Myśli o iko-
nie, tłum. R. Mazurkiewicz, Białystok 1991, s. 97.

4 J. Uścinowicz, Ikona i jej teologia „na emigracji”…, s. 280.
5 Ibidem, s. 281.
6 Е. Трубецкой, Умозрение в красках. Три очерка о русской иконе, Париж 1965.
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kiej ofiary złożonej przez zaangażowanych w to dzieło odrodzenia sztuki – dziś 
powszechnie uznanych za autorytety – autorów teologicznych traktatów i ikon, 
duchownych i świeckich. Do dziś dnia jeszcze większość zbudowanych w tej świa-
towej metropolii paryskiej i jej okolicach świątyń – czy jako świątynie parafialne 
i akademickie kaplice, czy jako skity i monastyry – to albo zaadaptowane na ich po-
trzeby konwertowane, nieużytkowane już kościoły innych konfesji, albo też zwykłe 
domy, magazyny, szopy, stajnie czy garaże. Wszystkie te bardzo skromne – drew-
niane i kamienno-betonowe lepianki – zestrojone były i wypełnione ikonografią 
jednak na wybitnym poziomie artystycznym – a przede wszystkim prawdziwe.

To podziemne, „podwójne” życie ikony ujawniło podstawową prawdę jej funk-
cjonowania, nie tylko jako niezwykłego, wyrafinowanego dzieła sztuki, dzieła kul-
tury i świadectwa historii życia Cerkwi, ale fenomenalnego przekazu filozoficznego 
i teologicznego, jako obiektu kultu. Ikona pokazała wreszcie, że „umie mówić”. Tak 
jak tekst, poprzez semiotykę przekazu – realne symbole rzeczywistości nadprzyro-
dzonej świata Boskiego – przekazała nam na nowo świadectwo o tym świecie i jego 
dążenie do Zbawienia. Uczyniła to nie tylko za sprawą odkrytych na nowo kolorów, 
choć one to zapoczątkowały. Odwrócona perspektywa, geometryczna abstrakcja, 
symboliczny przekaz, znakowość, wieloplanowość i czasoprzestrzenność ujęć – to 
tylko niektóre jej sposoby wyjątkowej artykulacji przekazu. To przede wszystkim 
jednak kontemplacja żywej idei świętości, przekazywanej poprzez obraz. Obraz 
prawdziwy, rozumny, symboliczny – jak ją już znów rozumieją na Wschodzie pra-
wie wszyscy, a na Zachodzie jednak do dziś dnia – niewielu. To się jednak szybko 
zmienia.

Dziś więc, z perspektywy historycznego dystansu, można stwierdzić, że to ży-
cie podziemnej wówczas, nowej ikony i traktatów o niej pisanych łączymy przede 
wszystkim z Francją, a zwłaszcza z Paryżem i jego Instytutem Teologicznym Św. 
Sergiusza. Związany z wielkimi teologami i artystami – wybitnymi myślicielami 
religijnymi i filozofami, takimi jak: o. Siergiej Bułgakow, Gieorgij Fiedotow, Boris 
Wyczesławcew, o. Wasilij Zienkowski, o. Gieorgij Florowski, archim. Kiprian Kern, 
o. Nikołaj Afanassieff (Afanasjew), bp Kasjan Biezobrazow, Leon Zander, a tak-
że wielkimi ikonopiscami, takimi jak: Dmitrij S. Stellecki, siostra Joanna (Julia N. 
Reitlinger), matka Maria (Skobcowa), o. Grigorij Krug, o. archim. Euthymios czy 
wreszcie Leonid A. Uspienskij7 – stanowił centrum myśli teologicznej i kulturalnej 

7 Teologia ikony Leonida A. Uspienskiego stała się summą refleksji nad tradycją ikonograficz-
ną prawosławia. Przywraca ona jej pierwotny sens i powszechny wymiar, wyprowadzając z ram na-
rodowo-kulturowego ograniczenia i ukazując jej dogmatyczną treść i ontologiczne korzenie. Zob. 
L. Uspienskij, La Théologie de l’icône dans l’Eglise orthodoxe, Les Editions du Cerf 1980 (wyd. polskie 
– idem, Teologia ikony, tłum. M. Żurawska, Poznań 1991). 
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prawosławia w zachodniej części Europy. Stał się symbolem odrodzenia sztuki, nie 
tylko w łonie prawosławia, ale całego chrześcijaństwa. Ma bowiem wymiar ekume-
niczny i uniwersalny, ważny dla całej wspólnoty chrześcijan.

Instytut i nowa ikona

Instytut Św. Sergiusza powstał w 1924 roku dzięki staraniom metropolity Eulo-
giusza (Gieorgijewskiego), który na początku lat 20. XX wieku zaczął organizować 
kolejną już parafię w Paryżu. Intencją metropolity było pozyskanie obiektu służą-
cego zarówno jako miejsce kultu, jak i miejsce teologicznej edukacji. Choć celem 
podstawowym było przygotowanie przyszłych kapłanów do pracy duszpasterskiej 
w środowisku rosyjskiej diaspory, to wysoki poziom intelektualny kadry akademic-
kiej stał się zalążkiem powstania również silnego ośrodka nauk teologicznych i sztu-
ki. Świadectwo ich myśli i ich ofiarna praca na emigracji przyczyniły się nie tylko do 
wprowadzenia prawosławia w świat Zachodu, ale również znaczącego rozwinięcia 
jego dorobku, zwłaszcza w zakresie teologii ikony. Stało się to ważne nie tylko w za-
inicjowaniu podróży ikony po świecie i jej zrozumienia przez katolicki i protestanc-
ki Zachód. Przyczyniło się zwłaszcza do jej godnego powrotu na autochtoniczne 
ziemie prawosławne, na Wschód. 

Obiekty przeznaczone na  dzisiejszy Instytut były w latach 1858–1914 sie-
dzibą parafii niemieckiego Kościoła luterańskiego. Ich budowę rozpoczął w 1850 
roku pastor Friedrich von Bodelschwingh. Najpierw wybudował on tutaj budynki 
mieszkalne, a w 1861 r. także świątynię, rozbudowaną dwa lata później. Na począt-
ku I wojny światowej majątek został przez rząd francuski przejęty i wystawiony na 
sprzedaż. Zakupiła go, dzięki silnemu wsparciu ofiarodawców, wspólnota prawo-
sławna8. Świątynię zaadaptowano do jej potrzeb liturgicznych. Dawny zbór stał się 
cerkwią. Wyświęcono ją 18 lipca 1924 r., w dzień święta jej patrona św. Sergiusza 
z Radoneża (il. 1).

Cerkiew jest świątynią jednobryłową w formie i jednonawową (salową) we 
wnętrzu, bez wyraźnych podziałów strukturalnych. Trudno ją było jednoznacznie 
z cerkwią kojarzyć aż do lat 50., gdy powstała dobudowana do niej dzwonnica. Za-
projektowana przez Nikołaja I. Istselenowa w stylu architektury świątyń pskow-

8 Ziemię i znajdujące się na niej budynki nabył metropolita Eulogiusz na aukcji za sumę 320 
tysięcy franków, o co konsekwentnie zabiegał jego prawnik Nikołaj M. Osorgin. Mimo skrajnej 
biedy rosyjskiej emigracji skupionej wokół metropolity (dysponowała ona wówczas znikomą ilością 
środków finansowych), potrzebne fundusze udało się zebrać przy pomocy rosyjskiego bankiera 
żydowskiego pochodzenia oraz darczyńców Kościoła protestanckiego i anglikańskiego. Jak widać, 
ekumeniczne spotkanie ludzi wielu religii nastąpiło na samym początku organizowania Instytutu, 
łącząc ich w szlachetnym dziele wspólnotowej ofiary.
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skich i nowgorodzkich wprowadziła ona już wyraźnie rozpoznawalny, kultowo 
i kulturowo identyfikujący, element konfesyjny9. Do budynku dostawiono także 
drewniane schody. Ponad nimi oraz na drzwiach do sal lekcyjnych, zorganizowa-
nych na parterze i na drzwiach do samej świątyni, położonej na pierwszym piętrze, 
wymalowano różne religijne sceny, postaci świętych i ornamentalne wzory. Są ele-
mentem ikonicznej, nowej już identyfikacji religijnej świątyni i wprowadzeniem do 
jej wnętrza. Ściany wewnętrzne świątyni są pokryte polichromiami, lecz najwięk-
szym jej klejnotem jest bez wątpienia niezwykły, trzyrzędowy ikonostas. Składa 
się on z ponad stu ikon (il. 2). Wykonał go w latach 1925–1927, tak jak naścienne 
polichromie, rosyjski malarz symbolista Dmitrij S. Stellecki. W jego monumental-
nej pracy pomagała mu księżna Jelena S. Lwowa. Ona pisała oblicza świętych10. 
W ikonostas wkomponowano królewskie wrota, które zawierają autentyczne iko-
ny szkoły moskiewskiej XVI wieku, odkupione od handlarza antykami w Berlinie. 
Naturalnie wpisały się one w strukturę ikonostasu. Harmonijnie z nim współgrają. 
Te pierwsze ikony Stelleckiego są ważne dla pierwszego okresu ideowej podróży 
ikony na Zachód. Stanowią bowiem jedyny w takiej ilości, kompletny zbiór ikon, 
który zachował się w sakralnej sztuce emigracji rosyjskiej lat 20. i 30. Choć Siergiej 
Makowskij, z pewną dozą rezerwy, pisał: 

Stellecki wykonał odpowiedzialną i ogromną pracę w Instytucie. Jednak oddając 
cześć talentowi Stelleckiego, nie chciałbym zbytnio przeceniać znaczenia tego 
malarstwa dla rosyjskiej sztuki religijnej. W porównaniu z naszymi wspaniałymi 
wzorami staroruskimi, twórczość Stelleckiego pozostaje częściowo na granicy 
dyletantyzmu; potrzebne są inne siły i inne doświadczenia techniczne, żeby od-
rodzić do nowego życia sztukę, która zaczęła podupadać już w XVII w., by w XIX 
w. przekształcić się w naśladownicze rzemiosło. Żeby to osiągnąć, nie wystarczy 
sił jednego lub kilku artystów. Tu potrzebne jest natchnienie całej epoki11,

to przecież trzeba mieć świadomość, że w ówczesnej Rosji tworzenie ikony nie było 
w ogóle możliwe. Ikonę nikczemnie niszczono. Unicestwiano ją w ilościach nie-
wyobrażalnych. Wymazywano ją ze świadomości i religijnych uczuć ruskiego, pra-
wosławnego ludu, aż prawie przestała istnieć w ogóle. Czekaliśmy długo na nią aż 
prawie do końca XX wieku. Wbrew osądowi Makowskiego, to nie natchnienie całej 

9 W cerkwi widnieje napis wykonany przez Dmitrija S. Stelleckiego o treści następującej: „Za-
cząłem malować tę cerkiew 6 listopada 1925 r., w piątek. Zakończyłem 1 grudnia 1927 r., we czwar-
tek”. Dziękuję mojemu przyjacielowi, architektowi Jerzemu Gołębiowskiemu, wnukowi Dmitrija 
S. Stelleckiego, za przekazane mi informacje i kopie rodzinnych fotografii.

10 I. Jazykowa, op. cit., s. 29.
11 С.К. Маковский, На Парнасе Серебряного века, Мюнхен 1962, s. 108, cyt. za: I. Jazykowa, 

op. cit., s. 30.
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epoki tworzyło zawsze wielką sztukę prawosławia. Nie jest to akt zbiorowego, ko-
lektywnego, a nawet eklezjalnego działania. To trud jednostek i boskie natchnienie 
w przekazie zdobywanych przez nie wciąż od nowa świętości – wręcz ich bezkom-
promisowość, zwykle wbrew oficjalnemu nurtowi historii – dawały zawsze począ-
tek prawdziwemu odrodzeniu sztuki. On je początkował, motywował i uzasadniał. 
Zawsze dawał prawdziwej sztuce nowe życie. Te pierwsze ikony Dmitrija S. Stellec-
kiego również to zwiastują. W kontekście ówczesnych możliwości tworzenia sztuki 
ikony był to zaiste wysiłek heroiczny. Dlatego też należy je odpowiednio docenić 
i otwarcie przyjąć. Są dziś dla nas bardzo cenne, wręcz bezcenne.

Ważną postacią pierwszego okresu odrodzenia ikony była też bez wątpienia 
Julia N. Reitlinger, której duchowym ojcem był wybitny autor wielu dzieł teolo-
gicznych na emigracji – o. Siergiej Bułgakow, a później, już po jej powrocie do 
Rosji w latach 70., również wybitny kapłan, religijny filozof i teolog-ekumenista – 
o. Aleksander W. Mień12. Urodzona w szlacheckiej rodzinie w Petersburgu przyjęła 
na emigracji śluby zakonne i została mniszką – siostrą Joanną. Uczyła się wszędzie 
– u staroobrzędowców, u Dmitrija S. Stelleckiego, u francuskiego malarza Mauri-
ce’a Denis’a. Rozczarowana historią tragicznego upadku sztuki, poszukiwała innej, 
nowej, żywej i „twórczej” ikony. I w jej ikonach, i monumentalnych realizacjach tę 
twórczość widać. Jej dzieła, wykonane we Francji, Anglii, Czechach, w pojedynkę 
i wespół z innymi pisarzami ikon w pełni to potwierdzają. Jak słusznie pracę sio-
stry Joanny oceniła Ełła Łajewskaja: „W całości przejęła kanoniczny język sztuki 
ikony, unikając archeologicznego kopiowania zewnętrznych form […]”, a Jej „idee 
teologiczne i historiozoficzne znajdują widzialne formy artystyczne […]”13. Jej 
sztuka jest namaszczona świętością. Jest radosna, optymistyczna, ciepła, przepeł-
niona światłem i „rajską” szczęśliwością. 

Fenomenalnym ikonopiscem na emigracji, którego twórczość wykazuje 
bardzo silny związek ikony z architekturą świątyni, pozostaje do dziś o. Grigorij 
Krug. Urodzony w 1906 lub 1907 roku, w Petersburgu, w rodzinie szwedzko-rosyj-
skiej, wychowany został w wierze luterańskiej, nie prawosławnej. W wieku 19 lat, 
pod wpływem spotkań z protojerejem Lwem Lipierowskim, przyjął prawosławie 
w Monastyrze Pskowsko-Pieczerskim. W 1931 roku wyjechał do Paryża i wstąpił 

12 Mogłem się zaznajomić z tą twórczością pracując nad memoriałem poświęconym o. Alek-
sandrowi Mieniowi w Siemchozie pod Siergijewym Posadem, w miejscu jego ziemskiego odejścia do 
Pana. Zob. J. Uścinowicz, Świątynia – architektura i jej teologia na pograniczu Wschodu i Zachodu, 
Białystok 2019, s. 743–748.

13 Э. Лаевская, Сестра Иоанна Рейтлингер, иконописец. Исскуство русской эмиграции 
между Востoком и Западом, „Истина и жизнь”, 1996, вып. 1, s. 58–61; Zob. również: eadem, Сес-
тра Иоанна Рейтлингер (1898–1988), „Христианос”. Альманах, 1998, № 7, s. 9–13.
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do tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, w której wykładali też Rosjanie, w tym 
m.in. Konstantin A. Somow i Nikołaj D. Millioti. W Paryżu Krug poznał Leonida 
A. Uspienskiego, z którym przyjaźnił się do końca swojego życia. Z nim też wielo-
krotnie pracował. Brał ponadto warsztatowe lekcje ikonopisania u Pietra A. Fiedo-
rowa, starosty ruskiego artelu ikonopisców przy paryskim stowarzyszeniu „Ikona”. 
Konsultował niejednokrotnie swój warsztat z siostrą Joanną (Julią N. Reitlinger). 
Uczył się u staroobrzędowców. Doskonalenie warsztatu oraz rozwoju duchowego 
szło u niego zawsze w parze z głębokim, mistycznym przeżywaniem prawosław-
nej liturgii. Ona orientowała jego życie i działalność twórczą, której się całkowi-
cie poświęcił. Wraz z Leonidem A. Uspienskim trudził się w 1935 roku w cerkwi 
Trzech Hierarchów i Św. Tichona Zadońskiego w Paryżu, a także w cerkwi kaplicy 
Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy w Grosrouvre. Po okresie przerwy spowo-
dowanej hitlerowską okupacją, podczas której przeżył głęboki kryzys – duchowy 
i twórczy – powrócił w latach 1945–1946 do tworzenia ikon i współpracy z Uspien-
skim. W 1948 roku przyjął od swego duchowego ojca Sergiusza monastyczne po-
strzyżyny. Przybierając imię o. Grigorija – ku czci kijowsko-pieczerskiego ikonopi-
sca – osiadł na stałe w skicie Świętego Ducha w Le Mesnil-Saint Denis. To na ten 
okres życia przypadają jego największe realizacje sakralne, wykazujące harmonijny 
związek ikony i architektury. Wykonane w cerkwiach w: Paryżu, Moisenay, No-
isy-le-Grand, Le Mesnil-Saint-Denis, Vanves, Clamart, Montgeron, a także w Ha-
dze w Holandii oraz w Essex w Anglii – uchodzą za te najbardziej spektakularne. 
W czasopiśmie „La Croix” nazwano go w 1969 roku nawet „ostatnim współcze-
snym malarzem ikon”. Przewidywano, że zostanie kiedyś uznany „za drugiego An-
dreja Rublowa”. Nie bez powodu. Jego dzieła są wybitne.

O. Grigorij Krug nigdy nie robił obojętnych kopii. Mimo że pozostawał wierny 
prawosławnemu kanonowi ikony, duchowo i warsztatowo nawiązując do tradycji 
malarstwa ikonowego dawnej Rusi, tworzył zawsze w duchu czasów mu współ-
czesnych. Był wrażliwym świadkiem makabrycznej historii XX wieku, świadkiem 
wojen, wobec których nie mógł przecież przejść obojętnie. Znając obraz cierpie-
nia współczesnego człowieka, starał się jednak dawać wciąż żywy i twórczy wy-
raz Światłości Bożej i świadectwa Przemienienia Jezusa Chrystusa na górze Tabor. 
Żarliwość wyrazu jego ikon i polichromii, płomienność modlitwy w nich zawartej 
oraz ich świetlistość, lśnienie i duchowa przezierność, ideowo bliska pracom sio-
stry Joanny (Julii N. Reitlinger), niejednokrotnie zestawiana była w konwencji iko-
nograficznej z freskami Teofanesa Greka – połyskuje wewnętrznym ogniem wiary.

Ikony o. Grigorija Kruga nigdy nie są statyczne i powściągliwe w wyrazie. 
Mają wewnętrznie zakorzenioną w sobie dynamikę i silne pierwiastki eksperymen-
tu. Nigdy nie są zachowawcze, ani powtórzeniowe. Są bardzo odważne i twórcze, 
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tryskają nowością. Są wyraziste, oryginalne, żywe, a przede wszystkim „prawdziwie 
piękne”. Zdumiewają głębią duchowej wizji, przenikliwością mistycznego doznania 
i wiary. Mają wewnętrznie zakodowany, archetypowy porządek harmonii i pełni 
bytu, z nadzieją życia w wieczności, w Nowym Jeruzalem Niebieskim. Wychodzą 
zawsze „poza siebie” – jak prawdziwy symbol, prawdziwa ikona14. Są żywym do-
świadczeniem Tradycji, współczesnym wyrazem modlitwy przez sztukę15.

Dziedzictwo o. Grigorija Kruga jest unikatowe. Jego freski w cerkwi Trzech 
Świętych Hierarchów i Św. Tichona Zadońskiego w Paryżu (il. 5 i 6), freski i iko-
nostas w pustelniczej cerkwi Świętego Ducha w Le Mesnil-Saint-Denis (il. 9) oraz 
cerkwi Matki Bożej Kazańskiej w Moisenay (il. 10, 11), czy też liczne, rozproszone 
po całym świecie ikony świadczą o jego geniuszu, jako ikonografa i duchownego 
zarazem. Nie przypadkiem jedną z najpiękniejszych jego ikon jest ikona Św. Serafi-
na z Sarowa – trwającego w modlitwie, świetlistego starca, klęczącego z podniesio-
nymi ku niebu rękoma (il. 4). 

Paryż

Sobór Trzech Świętych Hierarchów oraz Św. Tichona Zadońskiego w Paryżu  
powstał na potrzeby erygowanej w 1931 roku  parafii. Była to świątynia domowa 
w obiekcie położonym przy ul. Petel 5. Od 1946 roku mimo swoich skromnych roz-
miarów obiekt ten miał rangę soboru katedralnego Eparchii Chersoneskiej przyna-
leżącej do Patriarchatu Moskiewskiego Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. W 1958 
roku budynek mieszkalny, w którego części funkcjonowała cerkiew, został niestety 
zburzony. Właściciele gruntu zgodzili się umieścić w nowym, wznoszonym na tym 
samym miejscu obiekcie, nową cerkiew domową, pod warunkiem jednak, by żaden 
element zewnętrznej architektury nie sygnalizował jego sakralnego przeznaczenia. 
Nic prostszego, architekt Marc Sala, ujął tę cerkiew w projekcie domu, sygnując ją, 
jako „pomieszczenie handlowe”. Jedynie niewielki krzyż nad zewnętrznymi scho-
dami świadczy o jej istnieniu. Wnętrze cerkwi zostało rozpisane wspaniale przez o. 

14 Por. J. Uścinowicz, Symbol, archetyp, struktura – hermeneutyka tradycji w architekturze świąty-
ni ortodoksyjnej, Białystok 1997, s. 50–59.

15 Ojciec Grigorij Krug, oderwany od swojej ojczyzny głosił, że dusza ludzka zakorzeniona 
jest nie w ziemskiej, ale w niebieskiej ojczyźnie. Był przekonany, że nawet w piekle na ziemi, które 
zgotował sobie człowiek w czasach II wojny światowej, ikona powinna kierować go ku przemianie 
i metanoi. Powinna zaświadczać o możliwości przebóstwienia i zbawienia duszy człowieka. Zob. 
J. Uścinowicz, Ikona i jej teologia „na emigracji”…., s. 284. Dla świata Zachodu jego ikony były ist-
nym objawieniem. On sam zmierzał do „wyrażenia w barwach tajemnicy wiary, którą prawosławni 
przynieśli ze sobą z Rosji, tajemnicy niewyrażalnej w słowach, ale ujawniającej się w wizjach świata 
niebios”. I. Jazykowa, op. cit., s. 51.
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Grigorija Kruga i Leonida A. Uspienskiego (il. 5). Oni również pisali ikony do obu 
ikonostasów znajdujących się tu świątyń: pierwszej – poświęconej Trzem Świętym 
Hierarchom (Św. Bazylemu Wielkiemu, Św. Grzegorzowi Teologowi i Św. Janowi 
Chryzostomowi/Złotoustemu) i drugiej – poświęconej Św. Tichonowi Zadońskie-
mu. Ich trud został ukończony w 1960 roku. To wyjątkowo oryginalne i piękne 
przedstawienia ikonowe (il. 6)16.

Inną ważną świątynią prawosławną tego okresu w Paryżu jest cerkiew Św. 
Serafina z Sarowa. Jest to pierwsza parafia prawosławna w XV okręgu paryskim, 
zamieszkałym przez dużą część emigrantów. Powstała z inicjatywy Stowarzysze-
nia Gallipolczyków we Francji, w kaplicy wzniesionej w podwórzu domu przy ul. 
Mademoiselle 81. Pierwsze nabożeństwa prawosławne odbywały się tutaj w pro-
wizorycznym, przystosowanym do tego celu baraku. W maju 1933 roku podjęto 
starania na rzecz wzniesienia nowej świątyni. Dotkliwy brak środków finansowych 
nie pozwolił jednak na to. Komitet Pomocy Studentom Rosyjskim zaoferował 
drewniany barak w podwórzu domu akademickiego przy ul. Lecourbe 91. Mimo 
początkowych obiekcji barak o wymiarach 12 m długości, 3,5 m szerokości i 2,5 m 
wysokości został przystosowany do funkcji świątynnej przez Nikołaja W. Globę, 
byłego dyrektora Instytutu Sztuki w Moskwie. Dnia 2 lipca 1933 roku cerkiew 
została wyświęcona w cześć św. Serafina z Sarowa i Opieki Matki Bożej. Sakralny 
status budynku podkreśliła symbolicznie niebieska, cebulasta kopułka zwieńczona 
prawosławnym krzyżem. We wnętrzu znajdował się ikonostas wykonany przez Ni-
kołaja W. Globę oraz ikony napisane przez wspomnianego już Pietra A. Fiedorowa.

Czterdzieści lat później budynek popadł jednak w ruinę. W latach 1973–1974 
na miejscu dotychczasowej świątyni została wybudowana nowa, również drewnia-
na, cerkiew według projektu architekta A.N. Fiodorowa (il. 8). W obrębie ścian 
świątyni znajdują się dwa ogromne klonowe drzewa, których pnie, przechodząc 
przez wnętrze cerkwi, wychodzą na zewnątrz przez otwory w dachu. Jedno z nich 
jest obumarłe, ale jedno wciąż żywe. Żyje wraz z Cerkwią. Na tym drugim jest tekst 
testamentu Św. Serafina. Jednym z głównym sanktuariów świątyni jest umieszczo-
na przy południowej ścianie piękna ikona tego świętego. Napisana ona została, 
jeszcze przed rewolucją, przez mnicha pustelni Optina. Ulokowane w niej zostały 
święte relikwie.

W 1978 roku, według projektu Nikołaja I. Iscelennowa, dzięki funduszom 
baronowej Olgi A. Stromberg, została zrealizowana ostateczna, do dziś istniejąca, 
forma dwurzędowego ikonostasu cerkwi (il. 7). Ikony rzędu namiestnego napisane 

16 Por. Н. Макарова, Русские православные храмы Парижа, [в:] Архитектурное наследие 
русского зарубежья: вторая половина XIX – первая половина XX в., сост. и отв. ред. С.С. Левош-
ко, Санкт-Петербург 2008, s. 158–168.
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zostały już uprzednio przez Pietra A. Fiedorowa. Centralne ikony rzędu Deesis – 
Zbawiciela, Przenajświętszej Bogurodzicy, Św. Jana Chrzciciela, Św. Św. Archaniołów 
i Apostołów – napisał malarz Georgij W. Morozow. Boczne sześć ikon stanowią już 
prace malarzy młodego pokolenia. Zewnętrzną stronę w południowej ścianie świą-
tyni zdobi ikona św. Serafina i cztery małe dzwony.

Le Mesnil-Saint-Denis

Pustelnia Świętego Ducha w Le Mesnil-Saint-Denis to założona w 1934 roku 
wspólnota monastyczna, skit, w którym każdy żyje zgodnie z własnym rytmem. 
Pustelnicza cerkiew jest ascetyczna. Sprawia wrażenie groty (il. 9), katakumbowej 
cubiculi pierwszych chrześcijan, gdzie zstępuje Święty Duch Boży. Wrażenie to spo-
tęgowane jest chropawą, kolczastą wręcz ostrością żywego kamienia, faktury ścian 
i grubo kładzionych tynków. Ikony umieszczone w ikonostasie to symboliczne 
okna na inny, Boski świat – wycięte w nim i silnie skontrastowane swoją gładkością 
i delikatnością. Lśniące żywymi barwami przezwyciężają ciężar materii i – poprzez 
przywołanie transcendencji Bożego Królestwa – przemieniają ją. Nie ma wątpliwo-
ści, że trudził się tutaj o. Grigorij Krug.

Górny rząd ikonostasu – to rząd Deesis. W jego centrum panuje Pantokrator, 
otoczony przez zwróconych ku Niemu w modlitwie Bogurodzicę i św. Jana Chrzci-
ciela, a dalej św. Archaniołów i św. św. Apostołów Piotra i Pawła, którzy jakby wstę-
powali po stoku góry ku swojemu Wszechwładcy. W niższym, namiestnym zaś 
rzędzie, po obu stronach wrót królewskich – ikony Zbawiciela i Bogurodzicy, nad 
łukiem wejścia zaś – ikona Komunii Św. Apostołów. Pomimo kamiennego, mate-
rialnego ciężaru ikonostasu jest on otwarty na hieratejon. Pozwala zajrzeć w głąb, 
gdzie na ścianie wschodniej widnieje ikona Pięćdziesiątnicy – patronalna ikona całej 
świątyni. W ścianach, jak w ikonostasie, ikony są umieszczone niczym okna, w ni-
szach. Jest tu scena Przemienienia Pańskiego i Chrztu Jezusa Chrystusa w Jordanie. 
Płaszczyzna ikony jest dynamiczna. Kolory są położne z lekkością, płynnie. Roz-
bielenia o kształcie asystki są niezwykle dynamiczne, jakby wibrowały rytmiczną, 
wewnętrzną mocą przedstawianego świata. Ten niesamowity ruch budowany jest 
w harmonii z rytmicznym ruchem świętych postaci oraz ich świetlistych nimbów 
i fałd szat. Pulsują i lśnią w energetycznym ruchu, przepełnione siłą wewnętrznych 
energii zesłanych przez Świętego Ducha. 

Wnętrze cerkwi jest bardzo śmiałe w rozwiązaniu przestrzennym i ikonicz-
nym. Czuje się powiew świeżego, ryzykownego eksperymentu – nowego, niezna-
nego, ekscytującego. Historycznie zdobyty kanon ikony łączy się tutaj w tradycji 
przekazu teologicznego z awangardą technicznego ich spełnienia, historycznych 
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motywów z nowatorskim zastosowaniem materiałów. Takiego ikonostasu trudno 
by szukać w całej działalności emigracyjnej ikonopisców okresu międzywojnia. 
Nie tylko tamtych, ale naszych czasów również. 

Moisenay

Cerkiew Matki Bożej Kazańskiej w Moisenay wzniesiono 60 km na południo-
wy-wschód od Paryża. Może być ona uznana za jedno z najwybitniejszych dzieł 
ruskiej architektury sakralnej połowy XX wieku. Jest to bodaj jedyny przykład 
komplementarnego połączenia teologicznej tradycji prawosławia w architekturze 
i ikonografii ze sztuką awangardy. A jest to dzieło jej założyciela i budowniczego 
o. archimandryty Euthymiosa17, wspartego przez ikonopisców: o. Grigorija Kruga 
i siostrę Joannę (Julię N. Reitlinger).

O. Euthymios urodził się w Siergijewym Posadzie, gdzie ukończył z wyróż-
nieniem szkołę. Wykazywał od urodzenia wielkie zdolności do nauk ścisłych. Stu-
diował w Moskiewskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej, otrzymując w niej dyplom 
inżyniera mechanika. W wojnie domowej walczył po stronie Białej Armii w randze 
podporucznika. W 1920 roku wyemigrował, służąc do 1925 roku w Aleksiejewskim 
Pułku w Czechosłowacji. Ukończył tam studia na Politechnice w Pradze, a następ-
nie Instytut Teologiczny Św. Sergiusza w Paryżu. W 1932 roku został mnichem, 
w 1935 roku hieromnichem. W 1938 roku założył żeński klasztor w Moisenay i tu-
taj pozostał na stałe.

Przez długi czas jego malutka cerkiewka znajdowała się w piwnicznej kamieni-
cy. O. Euthymios odważył się jednak wznieść nową, murowaną. Wykonał rysunki, 
a w 1955 roku, pomimo braku jakichkolwiek środków finansowych i materiałów 
budowlanych, nie otrzymawszy jeszcze pozwolenia na budowę, przystąpił do pracy. 
Najpierw zbierał kamienie po okolicznych polach i zwoził je na plac budowy. Po-
tem budował betonowo-kamienny mur. Pomagali mu w tym przyjaciele i studenci 
Teologicznego Instytutu. Budowa świątyni trwała około 15 lat, aż do roku 1969. Do 
jej rozpisania zaprosił o. Grigorija Kruga, który w latach 1964–1966, zgodnie z in-
strukcjami i rysunkami archimandryty, pokrył ściany freskami i napisał niektóre 
ikony. Ikony i ikonostas siostry Joanny przeniesiono z dawnej cerkwi do nowej.

Ideowe przesłanie świątyni zdefiniował o. Euthymios już na poziomie projek-
tu. Jako matematyk, teolog, uczeń o. Siergieja Bułgakowa – używając symboliki 
form geometrycznych i ich właściwości gematrycznych – urzeczywistnił go w po-
staci idei „metafizycznej architektoniki” o teologicznej podstawie sofiologii: trój-

17 Grigorij Wendt, urodzony w 1894 r. w Rosji, zmarł 1973 r. we Francji.
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istotności Boga w trzech osobach-hipostazach i emanacji przebóstwiających czło-
wieka energii Bożych (il. 10). 

Cerkiew zorientowana jest na południowy-wschód. Stanowi świątynię jed-
nonawową. Ma plan wydłużonego, nieregularnego trapezu. Jest zbudowana 
w jednozbiegowej perspektywie ku wschodowi. Prestoł znajduje się w przestrzeni 
ukształtowanej poligonalnie, pomiędzy trzema pochyłymi, niskimi ścianami. Świą-
tynię wieńczy cebulasta kopułka z krzyżem. Od ołtarza dach wznosi się imponują-
co aż do czworokątnego w planie świetlika. Symetrycznie zestawione górne żebra 
przypominają zgeometryzowane zakomary (szczyty). Boki wielkiego świetlika są 
trójkątne, a kopertowy dach przekrywa je diagonalnie. Wysunięty jest on daleko na 
zachód jakby stanowił dzwonnicę, a nie świetlik kopuły. Jedyne wejście do cerkwi 
jest od strony zachodniej. Wiedzie przez narthex z romboidalnymi oknami. 

Ściany świątynia ma betonowe, jakby dwurzędowo, tak jak w dawnych świą-
tyniach, podzielone na dolną i górną strefę nieba i ziemi. Dolne ich części są wy-
łożone lokalnym kamieniem, przypominając ufortyfikowane – jak choćby na 
Sołowkach – ściany monastyrów północnej Rosji. Górne są gładkie, otynkowane 
wapnem, bez pobiału i sztukaterii. Grę tekstur i ustopniowanie płaszczyzn zastoso-
wano też w dachu cerkwi.

Pomimo skrajnych ograniczeń w środkach i możliwościach technicznych wy-
razu, przy znacznej różnorodności form architektury o. Euthymios był w stanie 
osiągnąć efekt ich rytmicznej jedności i jakby silnie naprężonej, wewnętrznej dy-
namiki materii, za którą skrywa się idea „nietykalności”, „duchowego pancerza” 
szczelnie okrywającego liturgiczne wnętrze. W kostiumie cerkwi są utrwalone za-
równo poczucie duchowej twierdzy, jak i idea „wznoszenia się duszy” – od ołtarza 
ku kopule, a dalej do nieba. Budowla ma liczne przełamania i nakładające się wza-
jemnie płaszczyzny o różnych nachyleniach, formach geometrii, fakturach i kolo-
rach. W dwóch płaszczyznach dachu wycięto na ostro cztery trójkątne świetliki 
(il. 10). Okno przebito też w wykuszu narożnika proskomidionu.

Zewnętrze cerkwi podąża całkowicie za wnętrzem. Budynek jest poligonalny 
i nie ma kąta prostego. Jest jakby „nie z tego już świata”. Wewnętrzna przestrzeń 
podlega prawom odwrotnej perspektywy. Wrażenie to czyni głównie wyniesiony 
dość wysoko hieratejon, rozbieżność i nachylenie ścian bocznych oraz ich prze-
krycie sufitem z quasi kopułą. Te rozbiegające się w różnych kierunkach, nerwowe 
linie to jakby emanacje energii „Sofii” Mądrości Bożej. Obraz ekspresji i ekstatycz-
ności potęguje się w hieratejonie. Wzrok napotyka na ostre krawędzie, złamany 
ostrosłupowo sufit, trójkąt ołtarzowej quasi konchy z przedstawieniem – w trój-
kątnej kompozycji – Świętej Trójcy. Na ścianie wschodniej hieratejonu znajduje 
się scena Zmartwychwstania: Zstąpienia do otchłani. W niej Chrystus wyprowadza 
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z hadesu Adama i Ewę oraz wszystkich grzeszników, wiodąc ich ku Zmartwych-
wstaniu. Podobnie jak w średniowiecznej tradycji ascetycznej okno wschodnie, na 
wprost ołtarza, zastawione jest ikoną.

Bardzo istotne znaczenie ma tu światło. Poprzez wspomniane cztery świetliki 
przeszywa ono nieboskłon świątyni promieniście do części ołtarzowej, w miejscu 
przyjmowania Eucharystii (il. 11). Wycięte trójkątne otwory to „troiste” światła So-
fii. Światło wchodzące od zachodu i południa – do naosu, chóru i narthexu – są już 
spokojne, widzialne, zmysłowe i materialne. Inne niż ostre – ołtarzowe. To fenome-
nalne znaki sztuki użyte do przekazu niematerialnych treści.

W architekturze swojej świątyni o. Euthymios wielokrotnie „łamie zasady” hi-
storycznej architektury cerkiewnej. Odrealnia ją. W spisanej w 1970 roku historii 
budowy świątyni mówi, że decyzja o jej budowie była najwyższym natchnieniem 
mistycznym przekazanym mu przez św. Anioła. Powstało dzieło wyjątkowe, po-
twierdzające raz jeszcze bardzo wysoki poziom intelektu, doświadczenia mistycz-
nego i świadomości teologicznej twórców sztuki rosyjskiej emigracji, osiąganych 
przy bardzo skromnych środkach finansowych, żenująco niskich możliwościach 
organizacyjnych i przy „szalonym” wręcz wysiłku fizycznym. 

Podobnych efektów działalności długo by szukać w sztuce sakralnej XX wieku. 
Odpowiedzi na teologiczno-ikoniczne wyzwania naszych czasów, pomimo wysoko 
rozwiniętej kultury i cywilizacji, pomimo doskonałości starych i nowych materia-
łów oraz osiągnięć i dostępności najnowszych technik i technologii budowy nowe-
go obrazu cerkwi prawosławnej – nadal bowiem nam brakuje. Brakuje nam wciąż 
w niej jeszcze ryzyka tego „szalonego” eksperymentu. Tutaj, w takich przykładach 
– objawiając dychotomię „nieba i ziemi”, w drodze do przebóstwienia człowieka 
i jego i zbawienia – jest on na pewno obecny. Jest też niezmiernie dziś nam wszyst-
kim potrzebny, wręcz pożądany.

To tylko krótkie fragmenty zapisu historii z pionierskiej działalności twórców 
odnawiającej się w XX wieku sztuki prawosławia – ikony i architektury. Niewątpli-
wie, osobnego omówienia wymaga chwalebna działalność Stowarzyszenia „Ikona” 
czy też szereg jego inicjatyw i przedsięwzięć związanych z podróżą ikony po obcym 
prawosławiu Zachodzie, rozpoczętą symbolicznie w cerkwi Św. Sergiusza z Radone-
ża w Instytucie Teologii Prawosławnej w Paryżu. Sztuka emigracji rosyjskiej odegra-
ła ogromną rolę w zachowaniu i rozwoju dziedzictwa ikony. A działo się to przecież 
w konfrontacji ze światem Zachodu – katolickiego i protestanckiego, a także ska-
żonego wówczas bolszewizmem świata komunistycznego i ateistycznego Wschodu. 
Dzisiaj już wiemy, że obie Rosje – zniewolona przez komunizm i wygnana przezeń 
na obczyznę – niezależnie od długiego rozdzielenia przez żelazną kurtynę, są częścią 
jednoczonego pomału świata ruskiej ortodoksji. Połączyła je ikona i jej teologia.
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Nowe życie ikony w Polsce

Sens tych pierwszych, chwalebnych działań nie zamyka się jednak wyłącznie 
w Rosji – w jej wschodniej części i w zachodniej, w diasporze. Tak jak odkrycia 
konserwatorów na przełomie wieków XIX i XX pozwoliły ujrzeć ikonę uwolnioną 
z zasłaniających Archetyp warstw, tak autentyczne odkrycie na nowo ikony miało 
ogromne znaczenie dla całego świata prawosławnego, a także rzymskokatolickiego 
i protestanckiego. Zainicjowało odnowę również na naszym polskim gruncie. Stało 
się to głównie dzięki Jerzemu Nowosielskiemu.

Nowosielski zostawił po sobie setki ikon – w cerkwiach i kościołach. Stworzył 
wspaniałe,  monumentalne dzieła zrealizowane w pojedynkę i razem z Adamem 
Stalony-Dobrzańskim, a także innymi pisarzami ikon i obrazów – twórcami, na-
uczycielami, studentami. Powstały w prawosławnych cerkwiach w: Gródku, Mi-
chałowie, Kętrzynie, Wrocławiu, Warszawie-Woli, Białymstoku-Dojlidach, Jeleniej 
Górze, Przemkowie, Hajnówce, Krakowie, Bielsku Podlaskim i na Świętej Górze 
Grabarce. Powstały też w rzymskokatolickich kościołach w: Warszawie-Wesołej, 
Tychach-Żwakowie, Krakowie-Azorach, Warszawie-Jelonkach i unickich cerkwiach 
w Górowie Iławeckim, Wrocławiu, Węgorzewie, Krakowie, Białym Borze , Lourdes 
i wielu też innych. Szkoda, że tak dużo ich pozostawił jako projekty i szkice do koń-
ca niespełnione. Że nie wszystkie udało się zrealizować w świątyniach i nie wszyst-
kie, zrealizowane już, udało się uratować i przekazać potomnym. Wszystkie jednak 
stanowią żywą tradycję współczesnej sztuki sakralnej. Sztuki genialnej – i w ikonie, 
i w architekturze.

Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce jest najbardziej spektakularnym, choć wy-
daje się incydentalnym, przykładem realizacji z tego okresu. Jego budowa przy-
pada na lata 1973–1992. To jedyny, rzadki przykład awangardy. Nieskrępowana 
obciążeniami historyzmu reinterpretacja tradycyjnych kanonów, wychodzi w niej 
odważnie naprzeciw współczesnym przemianom zachodzącym w kulturze, zwłasz-
cza w minimalistycznej dziś, modernistycznej architekturze Zachodu. Cerkiew ta 
zaprojektowana została przez Jerzego Nowosielskiego i Aleksandra Grygorowicza. 
Nowosielski nie spełnił się tutaj jednak do końca. Był dawcą koncepcji ideowej ar-
chitektury i ikonografii. Niestety, nie doczekała się ona realizacji. Polichromii No-
wosielskiego nie udało się zrealizować, a była to dla nich właśnie skrojona świąty-
nia. Wielki żal pozostanie (il. 12).

Budynek nawiązuje do klasycznych, dziewięciopolowych rozwiązań krzyżo-
wo-kopułowych typu krzyża wpisanego. Łączy dziedzictwo historyczne architek-
tury cerkiewnej ze współczesnymi technologiami kształtowania form żelbetowych 
i możliwości rzeźbiarskiego ich modelowania. Wnętrze jest odbiciem negatywo-
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wym formy zewnętrznej. To, co udało się zrealizować w architekturze, pozostało 
z pierwotnej koncepcji w jej swobodnym komponowaniu, rzeźbiarskiej linii profi-
lu oraz symbolice form i porządków18. 

Genialną pod względem zespolenia przestrzeni architektury i ikony jest bap-
tysterium Św. Jana Chrzciciela w Bielsku Podlaskim (il. 13). Układ przestrzenny 
architektury jest klasyczny dla baptysteriów, oktagonalny. Schemat „kwadratury 
koła” realizuje się poprzez przejście kopuły, przez ośmioboczny tambur w kubiczny 
korpus. Wnętrze świątyni ma oryginalne i absolutnie niekonwencjonalne, znako-
we rozwiązanie centralnej strefy liturgicznej. Buduje ją czerwony, profilowany łuk 
ołtarzowy – znak wrót królewskich ikonostasu. Jest on syntezą orientacji pozio-
mej i pionowej cerkwi, ześrodkowanych w eucharystycznym centrum. To znakowy 
w konwencji przekaz przestrzenny. Pozbawiony zbędnych naddatków, stylizowa-
nia, rzeźby i dekoracji. Prosty, minimalistyczny w formie, ikonograficzny w odbio-
rze. Formy te znikają w materii na rzecz idei przekazu teologicznego. Ten prze-
kaz rozwijają ikony ulokowanych pod kopułą Archaniołów, starotestamentowych 
Tronów oraz symbolu ikony Świętego Ducha. We wnęce symbolicznie „zamuro-
wanych” wrót wschodnich – ikona Ukrzyżowania. Tędy może przejść już tylko 
Zbawiciel podczas swojego „wschodu z wysokości”, w Paruzji. To istne arcydzieło 
współczesnej sztuki sakralnej – ikony i architektury razem19.

Bardzo interesująca jest również greckokatolicka cerkiew Narodzenia Prze-
najświętszej Bogurodzicy w Białym Borze (il. 14). Zbudowano ją już w latach 90. 
wieku XX. Ma wydźwięk uniwersalny, ponadkonfesyjny. Minimalistyczny – jak na 
Zachodzie, ikoniczny – jak na Wschodzie. Przypomina surowością starochrześci-
jańskie bazyliki. Prostota form, skąpe oświetlenie, małe kwadratowe i okrągłe okna 
kojarzą się z architekturą Syrii, Egiptu czy Mezopotamii. Wnętrze jest centralo-po-
dłużne, z obniżeniem naosu w środku. Trzy czerwone łuki przegrody ołtarzowej 
przywołują łuk zastosowany już w bielskim baptysterium. Menisk quasi kopuły 
z Pantokratorem buduje oś pionową cerkwi. Przed oknem ściany wschodniej ma 
swoje miejsce przepięknie namalowane zaołtarzowe Ukrzyżowanie. Zasłaniając je, 
lśni aureolą światła „wschodu z wysokości”. 

Dwuwieżowa fasada cerkwi otwiera się na 6 stron świata. Pod wieżami znaj-
duje się zewnętrzny narthex przypominający dawne atria syryjskie i koptyjskie. 
W zwieńczeniu Nowosielski umieścił podwójny przyczółek z ikonami św. św. Ar-
chaniołów Michała i Gabriela oraz greckim krzyżem z pięcioma stygmatami. To 
właśnie ten krzyż zstąpił do piekieł. Jeden archanioł go tam odprowadził, a drugi 

18 J. Uścinowicz, Symbol, archetyp, struktura…, s. 287–297.
19 Ibidem, s. 347–360.
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w tryumfie wyprowadził. To piękne, uniwersalne przesłanie, spisane w dawnym 
apokryfie. W części centralnej ściany zachodni Veraikon z przemienionym obli-
czem Umęczonego Chrystusa20.

Wyjątkowa była też nieistniejąca już, niestety, od paru lat, kaplica greckokato-
licka Fundacji Św. Włodzimierza w Krakowie. Służyła ona dość długo dla potrzeb 
kultowych. Na skutek wymówienia dzierżawy, pomimo protestów całego świata 
kultury, dziś służy już innemu panu. Jest lokalem gastronomicznym. Po przeprowa-
dzonej „restauracji” kaplica stała się dosłownie restauracją. A było to przecież nie-
codzienne arcydzieło sztuki w całości przemyślane i zrealizowane przez Nowosiel-
skiego. Skromne, ale w wyrazie teologicznym bardzo sugestywne i piękne21 (il. 15).

Depozyt

Nowosielskiego już z nami nie ma. Gdzie indziej pisze swoje ikony, nie na tym 
świecie i nie w tych czasach. Zostawił on na nim jednak swoich ludzi. Zostawił w ich 
pamięci – niezwykle sugestywną – ideową koncepcję „świętej sztuki”. Zakorzenił 
się też we mnie na dobre. Tę zbudowaną przez Nowosielskiego tradycję pisania no-
wej ikony w Polsce kontynuuje szkoła w Bielsku Podlaskim. To dzieło o. Leoncjusza 
Tofiluka i jego ludzi, przekazane mu w idei przez Nowosielskiego na Świętej Górze 
Grabarce podczas odbywających się tam ikonograficznych obozów. Jest ona we-
wnątrz naszego prawosławia, na gruncie działalności związanej z ikoną, choć w in-
nej już skali i innych też czasach, tak jak paryski Instytut Teologiczny Św. Sergiusza.

Studium istnieje od 1991 roku. Nie będę opowiadał o jego historii, inni ją 
w niniejszym zbiorze przekazali. Miałem honor w szkole tej uczyć i dla niej rów-
nież się trudzić w przestrzeni, pracując nad cerkwią Świętej Trójcy – o niej głów-
nie opowiem22.

Szkoła mieści się w niewielkim drewnianym budynku, dawnym szpitalu, 
a później przedszkolu, obiekcie już nieco podupadłym, ale stopniowo i w miarę 
posiadanych środków finansowych  remontowanym. Ma salę wykładową, małą 

20 J. Uścinowicz, Exchange of values in contemporary religious architecture in Poland symbol in 
the dialogue between East and West, „Urbanistika ir Architektūra”, „Town Planning and architecture” 
2009, vol. 33, 2009, s. 279–290.

21 J. Uścinowicz, Konwersje i rekonwersje świątyń w Polsce po II wojnie światowej. „Spotkanie 
w prawdzie i miłości?”, [w:] Architektura Kultur Lokalnych Pogranicza: Sacrum-profanum-sacrum. 
Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX–XXI w., t. IV, red. J. Uścinowicz, Białystok 
2021, s. 301.

22 J. Uścinowicz, Projekt architektoniczny, budowlany, kaplicy akademickiej Świętej Trójcy przy 
Studium Ikonograficznym w Bielsku Podlaskim, ul. Żwirki i Wigury, Bielsk Podlaski, m-c lipiec 1999 
– kwiecień 2003 r.
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bibliotekę i trzy małe pracownie pisania ikon. Do szkoły na zakończeniu jej po-
dłużnej osi dobudowaliśmy niewielką kapliczkę Świętej Trójcy, w taki sposób, by 
istniejąca sala, służąca dotąd jako galeria pisanych przez studentów ikon i miej-
sce egzaminów dyplomowych, służyła na co dzień jako świątynna nawa – czyli 
pronaos (il. 16). Rozplanowano ją na kwadracie o boku trzech sążni. Służy się tu 
Świętą Liturgię i przed nauką modli. Razem i w pojedynkę. Jest ascetyczna na ze-
wnątrz, bez zbędnych naddatków i stylizowania. Wewnętrzna architektura obiektu 
żyje z ikoną „na dotyk”, podporządkowuje się ikonografii bez reszty. Jest jak duża, 
przestrzenna ikona. Wypełnia wszystkie jej ściany i sklepienia. Duchowo wygładza 
jej materialne granice. Absydą opiekuje się Bogurodzica Oranta (il. 18). Na pod-
niebieniu kopuły panuje Pantokrator (il. 17). Zgodnie z dawnym kanonem, ale już 
po „naszemu”, współcześnie. Pisali je studenci szkoły wraz ze swoim nauczycielem 
o. Leoncjuszem.

Podokapowe pasy trzech ścian to zaplanowane trzy rzędy ikonostasu: Deesis, 
Proroków i Patriarchów. Rozlokowane nie w pionie jednak, lecz w poziomie, wi-
doczne z trzech stron świata. Duży ikonostas nie zmieściłby się wewnątrz cerkwi. 
„Wyszedł” więc na zewnątrz, poza zapisane w kanonach historii granice. Tak jak 
w polowej cerkwi na Świętej Górze Grabarce. „Wyszła” też na zewnątrz kopuły iko-
na Chrystusa Pantokratora, widoczna przez silnie przeszklony, podkopułowy bę-
ben. Ujawnia teraz swą moc także w pozaświątynnym świecie, poza granicą czasu 
i przestrzeni23.

Jeszcze nie tak dawno szkoła miała być w innym, bardziej rozległym i widocz-
nym dla świata miejscu, wraz z restytuowanym dawnym, bielskim monastyrem 
Świętego Mikołaja z około XV wieku24. Jednak powstała tam na chwałę Bożą inna, 

23 Zob. J. Uścinowicz, Świątynia – architektura i jej teologia na pograniczu Wschodu i Zachodu, 
Białystok 2019, s. 223–228.

24 W roku 1995 rozpoczęto przygotowania do budowy cerkwi na terenie parafii Św. Michała 
Archanioła w zachodniej części Bielska Podlaskiego. Wraz z zakupieniem przez parafię placu o pow. 
1,0138 przy ul. Władysława Reymonta zaplanowano wzniesienie w tym miejscu monastyru Św. Mi-
kołaja. Przy monastyrze, zgodnie z dawną tradycją prawosławną, miała mieć też swoją docelową sie-
dzibę bielska szkoła ikonograficzna z cerkwią Św. Atanazego Brzeskiego, pracowniami, audytorium 
i internatem. Wykonałem stosowne projekty. W 1995 r. uzyskano decyzję zatwierdzającą warunki za-
budowy zespołu sakralnego. Proces inwestycyjny był bardzo zaawansowany, ale realizacja tego przed-
sięwzięcia została na pewien czas przez J.E. Metropolitę Bazylego, ze względów finansowych i instytu-
cjonalnych, zatrzymana. W związku z decyzją o powstaniu w tym miejscu nowej parafii Opieki Matki 
Bożej realizacji tej inicjatywy ostatecznie poniechano i szkoła ikonograficzna pozostała w swojej do-
tychczasowej siedzibie, położonej przy ul. Żwirki i Wigury 26. Na początku 2000 r. pojawiła się jednak 
pilna duchowa potrzeba budowy niewielkiej świątyni przy istniejącej szkole. Dnia 8.06.2000 r. J.E. 
Metropolita Sawa położył kamień węgielny pod budowę tej szóstej w Bielsku Podlaskim cerkwi, a już 
31.10.2002 r. ją wyświęcił. Pełni ona do dziś funkcję kaplicy akademickiej. Po ukończeniu budowy 
świątyni powstały też plany rozbudowania całego zespołu od strony północno-wschodniej o część 
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nowa parafia i cerkiew Opieki Matki Bożej, a szkoła pozostała na swoim, mniej-
szym i wpisanym w gęstwinę okolicznej zabudowy, miejscu (il. 19). Widocznie tak 
musiało być. Choć jeszcze projektowano dla niej pracownie, salę audytoryjną i cele 
mieszkalne dla uczniów, to pozostały one sprawą przyszłości i mocy potencjalnych 
ofiarodawców25. Czekają jeszcze na swój czas, może kiedyś nadejdzie…

Podobną w skali, choć też trochę inną w konwencji ikonicznej i dostosowa-
ną do uwarunkowań konfesyjnych, jest rzymskokatolicka pustelnia Zwiastowania 
Bogurodzicy w Poletyłach koło Brańska26, niedaleko Bielska Podlaskiego. To mała, 
prosta, archaiczna, wiejs  ka kartuzja (il. 20). Mały przysiółek czy może bardziej chu-
tor. Jest tu drewniana chata z kaplicą Zwiastowania Bogurodzicy i stodoła-brama 
Św. Jana Chrzciciela z aspersorium, salą agape i celami. Jest też kamienna, trzypię-
trowa wieża dzwonnicza pustelnika-anachorety. Jest ulokowany w centrum zespo-
łu wodopój wykonany z polnego, uciętego poziomo głazu z reliefem beltejemskiej 
gwiazdy. Jest też kamienna Golgota z Ukrzyżowaniem. Są pojedyncze eremy, go-
spodarcza brama ze spichlerzem, żywy mur z polan opałowych i brama wjazdowa. 
Pustelnia miała być zwykłym siedliskiem życia kapłana – ks. Roberta. Stała się jego 
pustelnią. Jego i Jerozolimskich Wspólnot z Polski, Francji i Czech. Przybyli tutaj, 
uciekając od cywilizacji, w poszukiwaniu swojego miejsca odosobnienia i mo-
dlitwy. I tu już na zawsze pozostali. Do budowy zostały użyte głównie materiały 
naturalne – drewno i kamień. Są tu kamienne ściany i cokoły, kamienie węgielne 
fundamentów, przepołowione głazy ambony, studni i wodopoju, Golgoty. Szcze-
gólna jest ściana wschodnia kaplicy. To symboliczna ściana „niezburzalna”, „mur 
niezwyciężony”, Bogurodzica-Krzew Gorejący (il. 22). 

Wnętrze kaplicy jest proste „do bólu”. Na granicy „świętego świętych” i „świę-
tego” umieszczono tylko tęczową belkę z krzyżem i małymi medalionami ikon 
Pantokratora i Bogurodzicy – po bokach oraz Veraikonu – w centrum. Stanowią 
przestrzenny znak dawnych, ołtarzowych templonów. Kaplica ma prosty, sześcien-
ny ołtarz i ambonę z kamiennego żarna – miejsce głoszenia Świętego Słowa. Inne-

warsztatową z pracowniami ikonograficznymi, internatem z celami dla studentów, audytorium i sto-
łówką-agape. Tutaj również wykonałem projekt architektoniczny obiektu. Brak środków finansowych 
sprawił, że pozostaje on do dziś niezrealizowany.

25 J. Uścinowicz, Projekt architektoniczny kartuzji ikonopisców, jako nowego budynku dydaktycz-
no-mieszkalnego studentów przy Studium Ikonograficznym w Bielsku Podlaskim, ul. Żwirki i Wigury, 
Bielsk Podlaski, m-c lipiec 2007.

26 J. Uścinowicz: Projekt architektoniczno-budowlany rzymskokatolickiej kartuzji wiejskiej we wsi 
Poletyły koło Brańska, na działce o nr ewidencyjnym 217 we wsi Poletyły, gm. Brańsk, styczeń – maj 
2012 r.; idem, Projekt architektoniczny, wnętrz i struktury ikonograficznej kaplicy rzymskokatolickiej 
w Poletyłach k. Brańska, luty – grudzień 2017 r. Polichromię Bogurodzicy Oranty wykonał na ścianie 
wschodniej kaplicy zaproszony przez architekta, bardzo uzdolniony absolwent Studium Ikonograficz-
nego w Bielsku Podlaskim, Mirosław Trochanowski.
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go niż dotychczas, ustalonego po II Soborze Watykańskim, ale spełniającego do-
brze swoją nową funkcję modlitewną w centrum kaplicy. Ma też ogromną ikonę 
Bogurodzicy Oranty z Młodzieńcem na ścianie wschodniej. Wyrasta Ona nieocze-
kiwanie z Ziemi. Modli się ku niebiosom za Jej zbawienie. Jej medalion jest oknem 
wschodnim absydy. Będzie witrażową ikoną Chrystusa Emmanuela. To jutrzenka 
wschodu, „wschód z wysokości”. Znak Bogurodzicy zwiastujący spotkanie z ocze-
kiwanym w powtórnym przyjściu Zbawicielem w Paruzji (il. 21)27.
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SUMMARY 

Jerzy Uścinowicz
Architecture and Icon – an Integrated Circuit from Scratch

Keywords: icon, architecture, underground, emigration, orthodoxy, The Orthodox 
Theological Institute of St. Sergius of Radonezh, Iconographical Study in Bielsk 

Podlaski

Over the last hundred years, the icon has traveled a lot around the 
world. Such journey of the icon in so many directions would not be possible 
without its rediscovery in the East. Signs of its return as a cult object and art 
phenomenon can be seen as early on the brink of the 19th and 20th centuries, 
when an icon ceased to be – as it was in the past named – a “black board”. 
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It could be seen now, owing to the work of conservators, freed from the 
layers covering it throughout the years. There was no “curtain” covering it 
any more. There was no black. We could yet again “contemplate it in colors”.

Because of the “rediscovery” of the icon and its consecutive journey 
through its native Eastern Orthodox world, both the Christian East and 
West became artistically prepared to receive it. Theological preparations 
were in motion as well, mainly due to – written mostly in Western Europe – 
fundamental philosophical and theological treaties and pioneering realiza-
tions of sacred art, icons and architecture. They unveiled the “secret life” 
of the icon, not only as a unique and sublime art form, element of culture 
and the history of Church, but also a phenomenal philosophical and 
theological beacon. The icon has proven its “ability to speak”. Just as text in 
its semiotic transmitting principle, so did the icon, through real symbols 
of the supernatural reality of the world of God, hand us a testament of 
this world and the struggle for Salvation anew. This testament has proven 
itself to be predominant over the many other ways of expressing spiritual 
aspirations of man. Soon everyone found it out. It was not only through the 
newly discovered colors, although they might have been responsible for this 
unveiling. The inverted perspective, the geometrical abstraction, symbolism, 
multitude of layers and space-time perception – are only some. Inverted pers-
pective, geometric abstraction, symbolic message, sign character, multitude 
of layers and space-time perception – these are just some of its unique ways 
of articulating the message.

Today, from a certain historical distance, it can be unequivocally stated 
that the life of the then underground icon and the treatises written about it 
should be clearly associated with France, and especially with Paris and its 
Orthodox Theological Institute of St. Sergius of Radonezh.

Just as discoveries made by conservators allowed us to see the icon free 
from layers and repaintings covering the Archetype, so did the rediscovery 
of the icon, not only for the orthodox world, but also the Christian and the 
whole oikumene, begin on polish grounds by Jerzy Nowosielski. Nowosielski 
has finished his icons. He does not write them anymore. He left hundreds 
or maybe even thousands of them. He left behind his artwork, ingenious in 
their iconographical-theological and architectural value, both in Orthodox 
churches and Roman Catholic and Uniate churches. He left behind also 
hundreds of sketches and designs as well as unfinished sacred projects. With 
their great potential, they are the live tradition of polish sacral art. 

This tradition and the heritage of the precursors of the contemporary 
iconography is in some manner continued by the orthodox school of icon 
writing – Iconographical Study at Archangel Michael’s parish in Bielsk 
Podlaski and its teachers and student-graduates.

The icon through ages of its history on earth has journeyed a long way, 
both through time and through space. It still does. It can be observed at present 
not only in Christian West, where it is welcomed “anew” as a form of sacral 
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communication and partly as a cult symbol and theological phenomenon. 
It can be observed also, though in a slightly different form, in the Christian 
East, where the icon experienced and still experiences certain issues. For not 
more than a hundred years ago, the idea of the icon was faint at most. Up 
to this day lasts a true dispute over the icon within the Orthodox Church, 
between the supporters of its classical and pseudo realistic form, the true 
icon and its century naturalistic, occidental image. A dispute so important, 
for the icon is one of the visible signs of the Orthodox Church’s existence. 
It is an object of cult. It is a testimony of Incarnation and the mystery play 
of presence. It does not contain. It “ushers” us on the road to the heavenly 
Archetype. It is the path to deification and salvation.



Latopisy Akademii Supraskiej
12

Słowa kluczowe: Ikona–uobecnienie, Ikona–funkcjonalność, duchowość ikony, 
teologia ikony

Karol Klauza
ORCID: 0000-0002-0969-5537

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uobecnienie w ikonie jako jeden z istotnych motywów 
pastoralnej posługi Cerkwi*.

Wokół Jubileuszu mitrata Leoncjusza Tofiluka

Uobecnienie jako fundamentalna kategoria liturgii 
i duchowości ikonicznej

Już dekret wiary – horos II soboru nicejskiego z 787 r. wywodził kult ikony 
z mocy Chrystusowego krzyża. Formuła „tak, jak Krzyż”, odnoszona do kultu po-
przez ikonę, zakładała trwającą moc zbawczą, mającą swe źródło w tajemnicy pas-
chalnej, wciąż żywej i oddziałującej swą sakramentalną energią1. Z kenozy Syna 
Bożego ukazanej historycznie na Golgocie a dopełnionej widzialnymi, paschal-
nymi (Flp 2, 6–112) znakami Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia powstał po-
nadwiekowy fundament trwania tej zbawczej mocy – jej obecności podczas zmie-
niających się dziejów – jak z mocą podkreśla starochrześcijańska dewiza, przyjęta 
później przez kartuzów, „stat Crux, dum volvitur mundus”. A św. Paweł, jeszcze za-
nim powstał ewangeliczny zapis eucharystycznego daru Ostatniej Wieczerzy – po-
dał w 1 Liście do Koryntian (11, 23–28) szczegóły ustanowienia sakramentu, jaki 
na tysiącach ołtarzy uobecnia i ponawia zbawcze efekty „Ukrzyżowanego Boga”. 

* Podstawą pracy jest monografia Walerego Lepachina: В. Лепахин, Икона и иконичность, 
Сегед 2000. Elektroniczna wersja wydania dostępna w pdf. na stronie <http://lepahin.com/mono-
grafii>. W 2001 we Lwowie ukazał się ukraiński przekład tej książki, a w Szombathely fragmenty 
monografii pt. Функции иконы. Drugie wydanie całości, poprawione i uzupełnione, wyszło w Rosji 
w Sankt-Petersburgu w 2002 r. nakładem Optinej pustelni [red.].

1 Por. Dokumenty Soborów Powszechnych, t. I: Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Kon-
stantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325–787), red. A. Baron, H. Pietras SJ, Kraków 2002, 
s. 337–339, punkty 14, 15, 16.

2 Identyfikacje biblijne wg Biblii Tysiąclecia.
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Uobecnienie eucharystyczne stało się następnie w kulcie chrześcijańskim wzo-
rem dla teologicznego uzasadnienia pozostałych sakramentów i sakramentaliów. 
Oznacza bowiem uobecnienie dzieła odkupienia (Jego Godziny i Jego Boskiej spra-
wy) pośród ludzkich uzależnień od grzechów indywidualnych i społecznych. Jak 
w pryzmacie ten strumień staurologicznej i eucharystycznej formy uobecniania 
się Boga, rozszczepia się na wiele dalszych znaków przemawiających do myślącego 
i wrażliwego duchowo człowieka. Takimi zbawczymi znakami – zdaniem wspo-
mnianego soboru – stał się Krzyż Chrystusa, a na jego wzór są nimi ikony Bożej 
Rodzicielki, Aniołów i świętych. Przemawiają równie wyraźnie o aktualności zbaw-
czej Chrystusowej godziny, dla której przyszedł, bo mówią, iż ta moc, Boża energia 
promieniująca z dzieła Jezusa Chrystusa, może kształtować na wieki wzorce ludzi 
świętych. Każde pokolenie może w ten sposób czuć się adresatem uobecniającej 
się Bożej energii promieniującej ze źródła, jakim jest Krzyż Chrystusa, karmiąc 
Ciałem i Krwią Eucharystii. Działa w duszy każdego, komu sumienie uświadamia 
głód transcendencji. Zaspokaja go ten, który Sam jeden Święty, który w świętości 
każdego spełnionego ucznia Chrystusa ukazuje wielość, różnorodność i autentycz-
ność świętości samego Boga – „Mirabilis est Deus in sanctis suis” (Ps 67/68, 36). 

Poza uobecnieniem Bożej energii płynącej z Krzyża i Eucharystii teologia od-
krywa także inne czasy i miejsca dotknięcia Boga. To akty powołania do istnienia 
– zarówno ten globalny, którym zajmuje się teologiczna analiza dogmatyczna aktu 
stwórczego świata, jak ten indywidualny, personalny akt powołania do istnienia 
człowieka. Współdziałający w tym akcie Bóg sprawia, że owoc miłości mężczy-
zny i kobiety zostaje dopełniony duszą nieśmiertelną – podmiotem rozumowania, 
wrażliwości i pragnień na miarę wieczności. Podmiotem ustawicznie tęskniącym 
za powrotem do swego wiecznego źródła trwania i świętości.

Pomocą w tym ustawicznym pielgrzymowaniu świata i człowieka między po-
wołaniem do istnienia a powrotem do Stwórcy są życiodajne znaki – owoce Słowa 
Wcielonego i Ducha Świętego – dostępne w sakramentach i sakramentaliach Ko-
ścioła. Ta żywa społeczność wzbogacona została sankcją związywania i rozwiązy-
wania ludzkich sumień i działań nie tylko w wymiarze swego doczesnego trwania 
ale także na wieczność: „Cokolwiek zwiążesz będzie związane i w niebie, cokolwiek 
rozwiążesz będzie rozwiązane […]” (Mt 16, 19). To uobecnienie z obszaru moral-
nego postępowania, mocą daru z wysoka, daje światło nadziei, że pozostając w spo-
łeczności eklezjalnej, pozostaje się na drodze świętości, która zaczyna się tutaj, ale 
tam – w eschatologicznej sferze Kościoła – nie skończy się nigdy.

To właśnie liturgiczne i kanoniczne zarazem ikony ocaliły, pomimo burzli-
wych dziejów tego artefaktu, wizerunek ludzkich ideałów. Od „ludzkiego oblicza 
Chrystusa” – hipostazy Syna Bożego, poprzez Niepokalaną godność i życie Bogu-
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rodzicy, poprzez antropomorficzne ingerencje aniołów i archaniołów, i wreszcie 
poprzez historycznych świętych apostołów, męczenników, wyznawców, doktorów 
i Ojców Kościoła, pośród których znaleźli się koryfeusze poezji, muzyki, ikonopi-
sania dwóch tysiącleci, wywodzący się z wielu kultur i cywilizacji. Ta sfera ludzkie-
go oblicza świętości pozostaje wciąż otwarta. Ma walor zaproszenia, aby indywidu-
alnym życiem dopełnić – a właściwie spełnić – otrzymane od Stwórcy wezwanie do 
wiecznej wspólnoty z Nim „twarzą w twarz” – do poznania sercem i odpowiedze-
nia miłością na miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Ukazanie na ikonie tego uobecniającego się Odkupiciela i Zbawcy wymaga oczu 
serca, wrażliwych na światło Bożego Piękna. Wymaga sprawności artysty sakralizu-
jącego każdym pociągnięciem pędzla i doborem barwy ukrytą pod nimi Tajemnicą. 
Spowity w ciszę modlitewnej kontemplacji zamysł ikonopisania oznacza zawierze-
nie, natchnieniom Ducha Świętego, bez którego nie można nie tylko wymówić „Pa-
nem jest Jezus”, ale tym bardziej rościć sobie prawa do wizualizacji tej prawdy. Tak 
trudno dziś, zwłaszcza w świecie artystycznym, o mądre milczenie i namysł twórczy 
dotykający transcendencji. Nieliczni są w stanie sprostać temu wyzwaniu. Gdy jed-
nak zdołają pokonać ograniczenia ludzkiej słabości i zamkną z powodzeniem pi-
sanie tego, czego doświadczyli duchowo, wówczas ich świadectwo podnosi stopień 
wrażliwość każdego, kto zdoła rozpoznawać zawarte w ikonie idee, widząc, czując 
i inspirując swoje działanie zainicjowane kontemplowaną ikoną. Podnosi na wyższy 
poziom poczucie tożsamości eklezjalnej wspólnoty uczniów Chrystusa.

W ujęciu mitrata Leoncjusza, fundatora i dyrektora Policealnego Studium 
Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim „chrześcijaństwo nie istnieje bez ikony”3. 
W środowisku powielającym organizację i ducha „ikonograficznych szkół klasz-
tornych”4 przyjmuje się paradygmat aksjologiczny, zgodnie z którym „stanowi ona 
artefakt zrodzony z modlitwy i niosący symbolikę wypracowaną przez setki poko-
leń twórców”5. Powstają, „by wyrazić wielowymiarowość duchową”6. Jednym z tych 
wymiarów jest bez wątpienia zaistnienie przestrzeni bosko-ludzkiego spotkania: 
Bóg kenotycznie zstępuje w przestrzeń ikony, poprzez którą mocą swej zbawczej 
energii czyni z niej miejsce i czas samoudzielania się Kościołowi i duszy modlącego 
się ikoną człowieka wierzącego. Swą energią Chrystus działający w znakach dotyka 
za pośrednictwem ikony (zwłaszcza sanktuaryjnej) duszy modlącego się człowie-

3 Policealne Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim. Wywiad z o. Leoncjuszem Tofilukiem, 
<https://www.youtube.com/watch?v=hBncdW88-DQ> (dostęp 17.11.2021).

4 Szkoła Pisania Ikon w Bielsku Podlaskim, <www.youtube.com/watch?v=lwMreB7SRao> (do-
stęp 17.11.2021).

5 Ibidem. 
6 Ibidem.
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ka, który przystępuje do tego spotkania z obciążeniem swych uzależnień, ale tak-
że z nadzieją przebóstwienia. Z tego spotkania naznaczonego duchowością ikony, 
zwłaszcza w kontekście świętej liturgii, człowiek zostaje obdarowany obecnością 
i miłosiernym udzielaniem się Bożego Ducha – źródła vitae et sanctitatis – życia 
i świętości. Przypomina mu o tym wydłużona perspektywa ciała ikonowego pro-
totypu, czyniąca z ludzkiego ciała rodzaj łącznika między niebem i ziemią. Gdy są 
to ikony, ukazuje samą twarz Prototypu – wówczas ta więź z niebem kieruje wzrok 
serca na oczy ukazane w ikonie, pozwalające docierać do głębokości istnienia świę-
tego, która to świętość nie jest niczym innym, jak doskonałą miłością. Wszak „oczy 
są zwierciadłem (światłością) duszy” (Mt 6, 22). Ta kardiognoza – poznanie ser-
cem – ma, zdaniem Twórcy Szkoły Ikonopisania, wartość poznawczą.

Ewangelia i życie świętych są zachowane w prawdziwej ikonie i promieniują 
ich życiem i prawdą. Naturalistyczne malarstwo świeckie i religijne ukazuje pięk-
no tego świata, lecz piękna tego nie sposób dostrzec poza jego Twórcą. Tak jak 
Chrystus i święci z pustyni ukazują nam sens życia, tak ikona pomaga ujrzeć inny 
świat – świat Boży i Pustynię w świecie doczesnym7.

W duchowości tej Szkoły ujawnia się związek wielorakich funkcji ikony z od-
krywanym przez teologię uobecnieniem działających nieustannie Ojcem, Synem 
i Duchem Świętym, w syntonii z pozostałymi znakami sakramentalnymi.

Uobecnienie w ikonie a jej eklezjalna funkcjonalność

Wspólnotowy charakter Kościoła oparty na mistycznej współpracy – com-
munio sanctorum – na ziemi i w niebie, pozwala teologii identyfikować bogactwo 
oddziaływań ikony kanonicznej. Szkoła o. Leoncjusza w kontekście polskiej teolo-
gii ikony pisanej kolorami, ale także wyśpiewanej w Hajnówce podczas kolejnych 
edycji spotkania chórów prawosławnych, odsłoniła bogatą funkcjonalność ducho-
wą i pastoralną wizualności (i audialności) obrazowania tajemnicy bosko-ludzkich 
spotkań w symbolach, znakach i brzmieniach duchowych. Rosyjski uczony z Sze-
gedu, Walery Lepachin, uważa, że wspomnianą funkcjonalność ikony odkrywamy 
w różnych kręgach jej oddziaływania8. Wyliczył on następujące funkcje ikony:
1.  dogmatyczna (догматическая функция)9– polega na wizualizacji dogmatów, 

w pełni uzasadniając paralelne do słowa komunikowanie treści zbawczych. Do 
analiz Lepachina, dodajmy własne spostrzeżenie, że wysoką rangę tej funkcji 

7 Policealne Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim: <www.pomaturze.pl/szkola/policeal-
ne+studium+ikonograficzne+w+bielsku+podlaskim/175:0> (dostęp 17.11.2021).

8 В. Лепахин, Икона и иконичность, Сегед 2000. 
9 Ibidem, s. 284–285.



105■Uobecnienie w ikonie…

podkreśla praktyka Kościoła polegająca na aplikowaniu czasownika pisać do 
procesu powstawania tego artefaktu. To specyficzne pisanie pędzlem i farba-
mi, przy wykorzystaniu kanonicznych podlinnków wprowadza do społeczno-
ści wierzących uobecnienie doktryny zawartej w Biblii, nauczaniu świętych 
soborów, papieży i teologicznych autorytetów Ojców Kościoła i naznaczonych 
świętością życia hierarchów i pasterzy Ludu Bożego. Ten rodzaj funkcjonalno-
ści ikony zachowuje swą wartość dla wszystkich denominacji chrześcijańskich 
– a ostatnio także dla różnych wspólnot Kościołów reformowanych. Ikona sta-
nowi bowiem ważne źródło badań historii dogmatów. Jej zaś duchowe oddzia-
ływanie w czasach współczesnych niesie ze sobą nadzieję na doświadczenie 
chrześcijańskiej ekumenii środowisk teologicznych.

2.  katechetyczna (вероучительная функция)10 – stanowi eklezjalne rozwinię-
cie funkcji dogmatycznej. Zdaniem cytowanego autora pozwala zrozumieć 
jak wierzymy. Po historycznym rozejściu się tradycji Kościołów Zachodniego 
i Wschodniego ikona silniej ujawnia przestrzeń i wspólnoty prawosławne. Do-
dajmy od siebie, że w zakresie tej funkcji od XX wieku zauważa się znamienne 
zbliżenie postaw wiary wyrażające się szerszym użyciem ikony kanonicznej 
w praktyce pastoralnej katolików, a nawet niektórych inicjatyw protestanckich 
(vide praxis ikonowa Wspólnoty w Taize).

3.  poznawcza (познавательная функция)11 – wskazuje na oddziaływanie iko-
ny na sferę gnozeologiczną i informacyjną. Odpowiada to możliwościom po-
znawczym człowieka, uzależnionym poprzez swą cielesność od wstępnego 
poznania zmysłowego. Zdaniem Lepachina na Zachodzie realizowana była 
jako „Biblia dla analfabetów” (Biblia pauperum). Także na Wschodzie, zgod-
nie z orzeczeniem VII soboru powszechnego funkcja ta, poprzez rozpisanie 
ornamentacji obiektów sakralnych, pozwalała dostrzegać treści objawione 
i głoszone w Kościele. Możemy dziś dodać do tej interpretacji wymowę ikono-
grafii chrześcijańskiej angażującą się w misyjność Kościoła, co przy postępu-
jącej ateizacji oznacza skuteczne wsparcie innych posług, służących spełnianiu 
misyjnego nakazu Chrystusa.

4. świadczenia (свидетельская функция)12 – w analizowanym tekście autor 
wywodzi ją z retoryki Corpus Iohanneum, w którym dzieło redakcji Ewangelii 
spełnia się jako świadectwo tego, co oglądał i czego doświadczył Umiłowany 
Apostoł Chrystusa. Wyraża to formuła „cośmy widzieli […] i czego dotykały 
nasze dłonie”. Dla naszych zaś analiz funkcja ta związana jest z genezą każ-
10 Ibidem, s. 285–286.
11 Ibidem, s. 286–287.
12 Ibidem, s. 287.
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dej ikonowej wypowiedzi ikonopisa. Zwraca bowiem uwagę na autentyczność 
świadectwa piszącego ikonę i jego zdolność do kardiognozy, o której następnie 
będzie świadczyć pisaniem barwą i kształtem.

5. przepowiadania (проповедническая функция)13 – Lepachin zwraca uwagę 
na ambiwalencję obrazu i słowa w funkcji przepowiadania: słowo prowadzi 
do ikony, homilia, katecheza to rodzaj słownej ikony. Z kolei ikona z natury 
swej staje się bezsłownym przepowiadaniem, dzięki światłu wprowadza w ci-
szę kontemplacji wymowę prototypu. Wartość tej funkcji ma w sobie element 
działania Ducha Świętego, co wskazuje na Jego obecność wszędzie tam, gdzie 
dokonuje się pouczenie Parakleta, nauczanie w społeczności Cerkwi, nawet je-
śli ma ono miejsce na prywatnej modlitwie wierzącego.

6. cerkiewna (храмовая функция)14 – w klasycznym rozumieniu zawiera w so-
bie trzy aspekty (cerkiew jako ikona, ikona w cerkwi, ikona jako główny powód 
zaistnienia świątyni sanktuaryjnej). Wspomniane aspekty, naszym zdaniem, 
dobrze dokumentują teologiczne odniesienie do uobecnienia Bożej obecności 
i instrumentalnego wykorzystania ikony w komunikowaniu Bożego oddziały-
wania w świątyni. Najintensywniej ujawnia się ono w sanktuariach, gdzie nie 
ręką ludzką uczynione ikony Zbawiciela i Jego Świętych są oknami nie tyl-
ko dla poznania, ale i dla pozyskania duchowych mocy nawrócenia, trwania 
w dobrym, a niekiedy także fizycznego uzdrowienia. Zwłaszcza aspekt trakto-
wania architektury jako obrazu, ikony przestrzeni, w której sacrum i profanum 
współistnieją dla potrzeb bosko-ludzkiego spotkania liturgicznego, służącego 
uświęceniu przestrzeni parafii, regionu, narodu, świata (vide wielkie sanktu-
aria narodowe i światowe).

7. liturgiczna (богослужебная функция)15 – to funkcja ściśle związana z po-
przednią, cerkiewną, ale wnosząca do niej aspekt działania, obrządku według 
norm i zasad ustanowionych przez Cerkiew. Funkcja odsłania dwa swoje 
aspekty: ikona w trakcie liturgii oraz liturgia jako całość stająca się ikoną. Do-
dajmy od siebie, że ten rodzaj wizualności poprzez gesty, procesje, brzmienia 
śpiewów, czytań, recytacji, zapach kadzideł dostosowanych do pór dnia i typu 
celebracji, dialogi celebransów z wiernymi i wreszcie procesje przenoszące sa-
kralność liturgicznych działań poza mury świątyni w obrzędach Jordanu, po-
święcenia pól i domostw – wszystko to czyni z liturgii ikoniczną przestrzeń 
angażującą ludzi wokół sacrum. Szczytowy punkt ten rodzaj ikoniczności osią-
ga w sprawowaniu Eucharystii, zwłaszcza, gdy jej celebracja wychodzi in aper-
13 Ibidem, s. 287–288.
14 Ibidem, s. 288–289.
15 Ibidem, s. 289–290.
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to – poza świątynię, by objąć ramami tej liturgicznej ikony liczne tłumy uczest-
ników. Na Zachodzie przypisuje się takim zdarzeniom wizualność „Mszy nad 
światem”16.

8. antropologiczna (антропологическая функция) – według Lepachina wynika 
ona z przesłanek biblijnych o Adamie i o wcieleniu Syna Bożego. Bazuje na cy-
tatach biblijnych zawierających w sobie semantykę obrazu: Rdz 1, 26 oraz Kol 
1, 15. Wprowadza to do analiz teologicznych paradygmat stworzenia człowie-
ka na obraz Boży oraz objawioną prawdę o ludzkiej hipostazie Syna Bożego. 
W Jezusie, Synu Bożym i Synu Bogurodzicy Maryi Niewidzialny Bóg zyskuje 
ludzką twarz. Ta ludzka twarz świętych na ikonach obrazuje wieloraką postać 
świętości ludzkiej jako efektu przebóstwienia. Dodajmy, iż antropologiczny 
aspekt ikony stanowi ożywienie naturalnej w człowieku nadziei na spełnienie 
się celu stworzenia człowieka i osiągnięcie przez wierzącego obietnicy zba-
wienia. Stąd też specyficzna proporcja ciała świętych na ikonach – wydłużona 
między ziemią i niebem, niekiedy z rozszerzoną szyją dla przepływu bogactwa 
Ducha, z czołem znaczonym umownie mądrością i rozumem, z gestami dłoni 
wskazującymi na wyznawaną Trójcę i dwie natury Słowa Wcielonego. To także 
symboliczna barwa oraz dobór i udrapowanie szat postaci lub ich brak w przy-
padku ukazywania radykalizmu świętych pustelników i jurodiwych. 

9.  teologiczna (богословская функция)17 – w ujęciu cytowanego аutora zawie-
ra ona w sobie elementy wcześniej wyodrębnionych funkcji (dogmatycznej, 
wyznaniowej, poznawczej, liturgicznej i antropologicznej). Jednakże dodaje 
do nich element namysłu nad rozjaśnianiem tajemnicy Boga. Od siebie do-
dajmy, że dzieje się tak nawet, jeżeli orzekanie o tym osobowym przedmiocie 
poznania dokonywać się będzie w stylistyce teologii apofatycznej. W techni-

16 Z pozycji duchowości zakonnej pojęcie to rozwinął m.in. Pierre Teilhard de Chardin (1881–
1955) w swym jednym z najważniejszych tekstów, napisanych na Dalekim Wschodzie w 1923 r.: La 
Messe sur le monde, Descelle de Brouwer Paris 1997: „Mon calice et ma patène, ce sont les profondeurs 
d’une âme largement ouverte à toutes les forces qui, dans un instant, vont s’élever de tous les points 
du globe et converger vers l’Esprit. Qu’ils viennent donc à moi, le souvenir et la mystique présence de 
ceux que la lumière éveille pour une nouvelle journée Un à un, Seigneur, je les vois et les aime. […] 
Je les évoque, ceux dont la troupe anonyme forme la masse innombrable des vivants ; ceux qui vien-
nent et ceux qui s’en vont ; ceux-là surtout qui, dans la vérité ou à travers l’erreur, à leur bureau, à leur 
laboratoire ou à l’usine, croient au progrès des Choses, et poursuivront passionnément aujourd’hui 
la lumière.[…] Recevez, Seigneur, cette Hostie totale que la Création, mue par votre attrait, vous 
présente à l’aube nouvelle. Ce pain, notre effort, il n’est de lui-même, je le sais, qu’une désagrégation 
immense. Ce vin, notre douleur, il n’est encore, hélas ! qu’un dissolvant breuvage. Mais au fond de 
cette masse informe, vous avez mis un irrésistible et sanctifiant désir qui nous fait tous crier, depuis 
l’impie jusqu’au fidèle : „Seigneur, faites-nous un”.

17 В. Лепахин, Икона…, s. 290–291.
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ce wyrazu przy pomocy warsztatu ikonopisa będzie to oznaczało użycie od-
powiednich atrybutów (np. hetoimasja/etimazja, trójdzielny promień, Łono 
Abrahama, Prawica Boża, różnokształtne aureole), barw (złota i bieli) i miej-
sca w obrazowaniu (zwornik kopuły centralnej dla Pantokratora czy Oranty 
w absydzie wschodniej). Osobne znaczenie teologiczne posiada wizualizacja 
Trójcy Świętej w kanonie staro- i nowotestamentowym, owocująca (zwłaszcza 
w średniowieczu) niekanonicznymi wersjami Tricephalusa lub ich współcze-
snymi trawestacjami artystycznymi, nawiązującymi jedynie do kanonicznych, 
ortodoksyjnych przedstawień. Ta funkcja w naukach kościelnych stanowi fun-
dament uzasadniający potrzebę teologii ikony, gwarantującej poprawność in-
terpretacji źródeł biblijnych i doktrynalnych Kościoła. Nie wystarcza do tego 
celu metodyka interpretacji plastycznego artefaktu dokonywana przez historię 
sztuki. Ta bowiem dyscyplina świecka nie ma wystarczających metod dla ana-
lizy rzeczywistości duchowej ikony. Co najwyżej może być nauką pomocniczą 
w późniejszym, pogłębionym, teologicznym badaniu semantyki ikony. To ba-
danie może mieć w efekcie postać słownej interpretacji, ale równie znaczące 
okazuje się poznanie w obszarze kardiognozy i mistycznego dyskursu, prze-
chodzącego od modlitwy, przez kontemplację po mistyczne spotkanie. Prze-
kracza ono wymiar teo-logiczny i pozwala dotknąć wymiaru teo-kalotycznego. 
Nie ma w nim formowania pojęć – istnieje  zaś duchowe doświadczenie prze-
bóstwiającego spotkania. Świadectwa mistyków chrześcijańskiego Wschodu 
i Zachodu potwierdzają autentyczność tego wymiaru.

10. historyczna (историческая функция)18 – dla Lepachina to funkcja związana 
z obecnością i znaczeniem poszczególnych konkretnych ikon np. Bogurodzi-
cy: Włodzimierskiej, Iwerskiej, Poczajowskiej, Smoleńskiej, Znaku, Tychwiń-
skiej, Kazańskiej, Feodorowskiej, Dońskiej dla dziejów Cerkwi i państwa. Te 
sanktuaryjne ikony poza dokumentowaniem ingerencji Bożej Rodzicielki 
w istornych momentach historii uświęcają regiony, w których się znajdują. 
Przez analogię, możemy odnieść tę kategorię funkcji ikony także do ikon grec-
kich, syryjskich, ormiańskich, gruzińskich, koptyjskich, etiopskich i z innych 
współczesnych miejsc kultu prawosławnego. Dodajmy, że tę funkcję spełniają 
ikony w sanktuariach Kościoła na Zachodzie, gdzie kult ikon chrystologicz-
nych (np. Chrystusa Miłosiernego), mariologicznych (np. w krajach, które ob-
rały Maryję za swą Królową) i świętych (wywodzących się z tradycji kulturo-
wej i cywilizacyjnej miejsca) są źródłem pamięci historycznej, budując na jej 
fundamencie tożsamość wyznaniową i pokoleniową.

18 В. Лепахин, op. cit., s. 292.
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11. militarna (воинская функция) – w analizowanym tekście wyszczególnia się 
przede wszystkim związek wybranych ikon (głównie Maryjnych) z historią 
wojskowości i wojen. Możemy więc przyjąć, że chodzi tu o palladyczną (opie-
kuńczą) funkcję ikony, w której pokłada się nadzieję na zwycięstwo lub choćby 
oddalenie wrogów. To zastosowanie ikony znane było w pokonstantyńskiej sto-
licy Cesarstwa Wschodniego. Wielokrotnie wykorzystywano je w historii Rusi 
i Rosji oraz innych krajów słowiańskich. Militarny charakter ikony ujawnił się 
też w próbach wizualizacji maryjnego tytułu Walecznej Hetmanki19 oraz wy-
obrażeń Archanioła Michała – Archistratega. Niekiedy stosowany był zwyczaj 
zawieszania przy sanktuaryjnych ikonach trofeów wojennych po odniesionym 
zwycięstwie. Podobnie ozdabiano sanktuaria orderami i odznaczeniami woj-
skowymi, dając wyraz wierze w pomoc okazaną podczas zmagań wojennych.

12. pamięci (напоминательная функция)20 – wywodzi ją Lepachin z horosu 
II soboru nicejskiego, wykazując aspekt ontyczny i psychologiczny. To bowiem 
wizualizacja hipostazy Syna Bożego, łącząca naturę boską z ludzką odwołuje 
się do ustawicznej pamięci wydarzenia historycznego, w którym „Słowo stało 
się ciałem” za sprawą Ducha Świętego w łonie Bogurodzicy. Greckie określe-
nie pamięci – anamnesis – tak ważne dla liturgii chrześcijańskiej na Wscho-
dzie i Zachodzie, znajduje swój bogaty nurt mistyczny w ikonie. Dzięki ikonie 
także psychologiczna relacja wierzącego z ikoną służy psychologicznemu po-
wracaniu do minionych wydarzeń, czyniąc z nich element rzeczywistego prze-
żywania w nowych okolicznościach życia. Przedmiotem tego ustawicznego 
przypominania staje się Bóg, Królestwo Niebieskie, osoba Bogurodzicy, Anio-
łów i świętych. Aby żyć ustawicznie w tej bosko-ludzkiej sferze pamięci, ikony 
umieszczano w instytucjach, szkołach, sklepach, zapalając przed nimi żywy 
płomień pamięci, który wyróżniał je pośród innych możliwych ornamentacji. 
Na wykorzystywanie funkcji pamięci wskazuje też ukształtowanie się ususu 
tzw. ikon podróżnych, często o określonych rozmiarach i zabezpieczonych 
przez zniszczeniem. Dodajmy, że współcześnie znacznie wzrosła przestrzeń 
oddziaływania na pamięć i na kontakt z ikoną poprzez jej obecność w wielu 
gatunkach, sięgających po technologię informacyjnych (np. dokumentowanie 
historii ikony, prezentacja szkół ikonologicznych i ikonograficznych – w tym 
także Szkoły założonej przez o. Leoncjusza; blogi prowadzone przez teologów, 
ikonopisów i zwolenników duchowości ikony).

19 Opiewana w Akatyście, zyskała ikonografia maryjna własną ikonę wykorzystującą atrybuty 
zbroi.

20 В. Лепахин, op. cit., s. 293–294.
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13. pośredniczenia (посредническая функция)21 – która dla Lepachina posia-
da aspekt ontologiczny i psychologiczny. Uzasadnienia dla pośrednictwa 
ontologicznego upatruje w tajemnicy wcielenia, zgodnie ze stwierdzeniem 
w Corpus Paulinum (1 Tym 2, 5) o Jezusie Chrystusie jedynym pośredniku 
między Bogiem i ludźmi. Jednakże teologia po określeniu natury ikony w ślad 
za interpretacją Pawła Florenskiego, widzi w niej granicę między światem wi-
dzialnym i niewidzialnym. Ikona, zwłaszcza w swej wymowie chrystologicznej 
stanowi szansę – jako okno i brama – między tymi światami. Powiela niejako 
bosko-ludzki charakter osoby Syna Bożego w tajemnicy wcielenia. Jak pisze 
Lepachin: „Ikona to miejsce spotkania Boga i człowieka […] Boga zstępujące-
go z człowiekiem wstępującym. Ta funkcja łączy w sobie poprzednio wyróż-
nione funkcje: świadczenia, pamięci oraz modlitewną i cudotwórczą”. Warto 
dodać, że funkcja ta dotyczy nie tylko ikon tematycznie związanych z osobą 
Chrystusa, ale ujawnia się we wszystkich ikonach, ponieważ każda ma swo-
je odniesienia do tajemnicy Syna Bożego – jest w genezie chrystologiczna. 
W aspekcie psychologicznym tej funkcji, Lepachin odwołuje się do Ewangelii 
św. Mateusza 18, 20: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam 
jestem pośród nich”. Ikona stanowi wizualne świadectwo tej obecności działa-
jącego Pana ze wszystkimi jej zbawczymi konsekwencjami. W obyczajowości 
wschodnich Słowian, jak zauważa Lepachin, gość przychodzący do gospodarzy 
szukał wzrokiem Pięknego Kąta komnaty, by znakiem krzyża uczcić obecnego 
Chrystusa i uszanować Jego obecność. W miejscu tym rodziny przechowywa-
ły ikonę otrzymaną podczas sakramentu małżeństwa, którą byli błogosławieni 
na nową, płodną drogę życia. W posagu małżonki na pierwszym miejscu wy-
liczano ikony ofiarowane młodym, które później stanowiły „sakralne” miej-
sce ich domostwa. Także w dokumentach potwierdzających fundacje cerkwi 
i klasztorów, na pierwszym miejscu wyliczano ofiarowane na ten cel ikony.

14. rodzinna (родовая, семейная функция)22 – ikona towarzyszyła człowiekowi 
przez całe jego życie, co po części tłumaczy wielość zachowanych artefaktów 
sakralnych pomimo obrazobórczego szaleństwa rewolucji październikowej 
i późniejszej polityki ateizacji społeczeństwa. Uratowano wiele ważnych ikon, 
niekiedy z narażeniem życia i pomimo wielu niedogodnościami wywożono je 
w bezpieczniejsze miejsce. Ocalone, spłacają dziś dług wdzięczności, ożywia-
jąc najpierw życie rodzinne, a następnie społeczne. Już w momencie narodze-
nia się człowieka często powstawała pierwsza związana z nim ikona, lokalny 

21 Ibidem, s. 294–295.
22 Ibidem, s. 295–296.
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ikonopis sporządzał mianowicie ikonę patrona narodzonego dziecka na desce 
odpowiadającej jego wzrostowi, dlatego zwaną „miarową”. Wykorzystywano ją 
podczas udzielania sakramentu chrztu. Rodzinna seria takich ikon stanowiła 
zarazem pamięć o udzielaniu się Bożej pomocy w historii konkretnej rodziny 
i była wciąż otwarta na nowe pokolenia. W przypadkach chorób i rodzinnych 
modlitw o uzdrowienie kładziono ikony na chorującym. Ikonami udzielano 
wielokrotnie rodzicielskiego błogosławieństwa najpierw zaręczonym, potem 
nowożeńcom. To przenikanie świeckich uwarunkowań życia, losów ludzkich 
błogosławieństwem Boga za pośrednictwem ikony pozwalało przekraczać 
uciążliwości pracy i życia poprzez wpisywane w nie Boże energie.

15. gospodarska (хозяйственная функция)23 – ściśle związana z funkcją rodzin-
ną jest także funkcja gospodarska, którą Lepachin odnosi do ikonologicznej 
duchowości prawosławia rosyjskiego w warunkach pracy rolnika, hodowcy, 
rzemieślnika. Przytacza na ten temat znane mu przykłady z praktyk społecz-
ności wiejskiej. I tak np. ziarno na nowy siew stawiano w Pięknym Kącie zaty-
kając w pojemnik ikonę i modląc się o bogaty urodzaj. W przypadku hodowli 
– cielaka po urodzeniu przynoszono przed domowe ikony, gdzie gospodyni 
trzykrotnie odmawiała modlitwy i dopiero potem przenosiła go do miejsca 
dalszej opieki. Zauważmy, że współcześnie rozwija się praktyka posiadania 
osobistej ikony, towarzyszącej zwolennikom duchowości ikony w codziennej 
modlitwie „wszystkich rzeczy i spraw”.

16. użytkowa (прикладная функция)24 – związana jest z procesem produkcji 
ikony, gdyż ikona stanowi jedną z gałęzi sztuki malarskiej, specyficzną a za-
razem wykorzystującą elementy tej sfery kultury, wpływa na kierunki wyrazu 
artystycznego, zarówno w sztuce wysokiej, jak i popularnej. Specyfika ikony 
jako obrazu dotyczy przygotowania materiałów malarskich, desek, farb, zło-
ceń, lewkasu, niekiedy osobnego werniksu, pędzli. W sferze antropologicz-
nej – możemy dostrzec potrzebę edukacji artystycznej i duchowej ikonopisa 
jako narzędzia wizualizacji idei pochodzących z natchnień Ducha Świętego. 
W każdym z wymienionych działań przygotowywania do pisania ikony istnie-
li specjaliści, niekiedy dziś zapomniani, np. tzw. znamienszczyk, doskonalący 
się w kopiowaniu starych ikon i podlinników, i przenoszeniu tych szkiców na 
pokrytą lewaksem deskę. Podobnie istniała specjalizacja w kładzeniu złoceń 
na ikonę. Użytkowa funkcja ikony wyrażała się także w inspirowaniu rzeźby 
sakralnej zwłaszcza, jak zauważa Lepachin, na przełomie XIV i XV wieku było 

23 Ibidem, s. 296–297.
24 Ibidem, s. 297–298.
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to związane z budową pięciorzędowych ikonostasów. Kolejnym elementem 
sztuki sakralnej było ukształtowanie się zdobienia ich metalowymi pokry-
ciami, tzw. ryzami lub sukienkami. Zwłaszcza ikony sanktuaryjne zyskiwały 
drogocenne sukienki, stanowiące niekiedy oryginalną specjalizację wykonania 
i doboru symboliki. Wskażmy od siebie stosunkowo wczesne formy zastoso-
wania metaloplastyki i emalierstwa w ikonach gruzińskich, co z pewnością 
było owocem tych sztuk, sięgających w tamtym regionie czasów antycznych. 
Wiele takich artefaktów chronionych jest w górskich cerkiewkach, nieznanych 
szerszemu ogółowi, zwłaszcza zaś katalogom sztuk. W praktyce wykonania 
ikon na Rusi niekiedy zastępowano nośnik drewniany kamiennym, zwłasz-
cza na kamieniach szlachetnych, jak agat, onyks i inne. Uzupełnieniem sfery 
użytkowej funkcjonalności ikony, dla Lepachina, są różne formy handlowego 
zaspokajania popytu na te artefakty. Od kramów na rynkach średniowiecz-
nych miast, poprzez tzw. cerkiewne kramy, po wyspecjalizowane ośrodki pisa-
nia ikon przy klasztorach lub uznanych warsztatów rzemieślniczych. Z czasem 
wykształcił się zamknięty krąg właścicieli ośrodków pisania i handlu ikonami, 
z własną wizją rozwoju tego rynku, niekiedy niezależnie od programów pasto-
ralnych Cerkwi. Etnologowie XIX wieku dobrze udokumentowali to środowi-
sko, np. w pracach Sergieja W. Maksimowa. 

17. uświęcająco-emocjonalna (cвященно-эмоциональная функция)25 – ważnym 
elementem w akceptacji ikony jest jej wpływ na utwierdzenie wiary. Odpowia-
da to duchowo-fizycznej naturze człowieka, zauważa Lepachin, wymagającej 
nie tylko pokarmu materialnego, ale także duchowego. To wymóg wrażliwości 
płynącej z wyższych przejawów działania duszy ludzkiej. Istniejące w ikonie 
bodźce fizyczne nie mają celowości same z siebie, ale są podporządkowane dy-
namizmowi wiary i zdolności do mistycznego kontaktu z ikoną. Dodajmy od 
siebie, że w praktyce pastoralnej Cerkwi wykorzystuje się tę funkcjonalność 
nie tylko do inspiracji w pojmowaniu wiary, ale także do sprawowania uświę-
cających działań w postaci np. błogosławieństw ikoną podczas chrztu, sakra-
mentu małżeństwa, ważnych wydarzeń w życiu indywidualnym, rodzinnym 
i społecznym. Dodajmy, że w Kościele Katolickim w Polsce taki uświęcający 
aspekt miała peregrynacja ikony Bogurodzicy Częstochowskiej po wszystkich 
parafiach podczas dziewięcioletniej nowenny przed tysiącleciem chrztu Pol-
ski. Podobne inicjatywy miały i mają miejsce także w Cerkwi Prawosławnej 
i innych Kościołach wschodnich.

25 Ibidem, s. 299–300.
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18. modlitewna (молитвенная функция)26 – to najbardziej popularna funkcja 
ikony, powszechnie dostępna i najczęściej wykorzystywana w dwóch aspek-
tach, o których pisze Lepachin: modlitwy przed ikoną oraz ikoniczności mo-
dlitwy słownej. Modlitwa przed ikoną stwarza naturalny, ontologiczny kontakt 
z Bożą obecnością. To zasadniczy efekt tajemnicy uobecnienia – przycho-
dzący na spotkanie z człowiekiem w ikonie Bóg zaprasza do dialogu modli-
tewnego, w którym dochodzą do głosu ludzkie postawy religijne uwielbienia, 
czci, prośby czy przebłagania. Zasadnicze znaczenie ma sam prototyp ikony, 
zapewniając modlitwie przed ikoną kontekst chrystologiczny, mariologicz-
ny, hagiograficzny czy angelologiczny. Każda postać modlitwy przed ikoną: 
słowna czytana, słowna śpiewana, milcząca kontemplacja i mistyczne trwanie 
w Bogu – wszystkie one tworzą wyjątkową przestrzeń modlitwy. Jej najbar-
dziej uroczystą formę stanowi wspólnotowa liturgia, zgodna z odwiecznymi, 
sprawdzonymi co do skuteczności kanonami. Psychologicznie zaś równie waż-
na jest modlitwa osobowa, indywidualna w środowisku najbliższym wierzące-
mu. W takiej modlitwie zawierza on swą kondycję religijną i swoje problemy 
Bogu uobecniającemu swą uświęcającą energię człowiekowi. Fundamentem 
autentyczności tego procesu są słowa św. Jana Damasceńskiego: „Cześć od-
dawana obrazowi przechodzi na jego Prototyp”. Horos II soboru nicejskiego 
uczynił tę zasadą swoim doktrynalnym przekonaniem27. Drugi z aspektów 
modlitewnych zwraca uwagę na proces stawania się słownej modlitwy, wpi-
sanej w dialog bosko-ludzki, rodzajem słownej ikony. Towarzyszy nam prze-
konanie, że aspekt ten rzeczywiście spełnia się, gdy w przestrzeni liturgicznej 
rozbrzmiewają słowa psalmów, ikosów, troparionów, hymnów i tekstów Apo-
stoła i Ewangelii. One to w duszach wspólnoty religijnej i ponad nią kreślą 
rodzaj ikony brzmień, naznaczonych harmonią i pięknem. Zawsze pozostaje 
ona w syntonii z tekstem liturgii i z ideami wyrażonymi w pisanych ikonach. 
Tę samą funkcję modlitwy stającej się słowną ikoną realizuje poezja sakralna 
(niekiedy również śpiewana), ale częściej docierająca do ogółu szerszego niż 
wspólnoty wierzących. Literacka postać tych słów przybierających postać mo-
dlitwy dla wielu, zwłaszcza niewierzących, odgrywa rodzaj pre-ewangelizacji 
i niekiedy inspiruje do bliższego kontaktu z rzeczywistą ikoną w atmosferze 
cerkiewnej liturgii. Wiele nawróceń XIX i XX wieku nosiło taki właśnie cha-
rakter.

26 Ibidem, s. 300–301, zob. też s. 92–94, 159–218.
27 Zob. H. Paprocki, Związki pomiędzy ikoną, teologią i liturgią, „Elpis” 13, 2011, s. 39–58.
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19. cudotwórcza (чудотворная функция)28 – dochodzi do głosu głównie w śro-
dowiskach sanktuaryjnych: miejscach w naturze, w cerkwiach i klasztorach, 
w uznanych eklezjalnie miejscach działania Bożej, zbawczej i uzdrawiającej 
energii. Na gruncie historii języka cerkiewnosłowiańskiego jedno z pierw-
szych zestawień słów ikona cudotwórcza przypisane ikonie Bogurodzicy Wło-
dzimierskiej (wcześniej Wyszogrodzkiej) wyznaczyło topos ikon, przez które 
realnie, prawdziwie i mistycznie Bóg wspomagał ludzki los swoją przebóstwia-
jącą mocą. Dodajmy, iż fakt związany z kontekstem mariologicznym na długie 
wieki związał predylekcję prawosławia ruskiego i rosyjskiego z osobą Orędow-
niczki, Wspomożycielki, Walecznej Hetmanki i Opiekunki – Matki. Zdaniem 
Lepachina każda ikona ma cudotwórczy charakter. Cudowność bowiem zależy 
od współdziałania Boga i człowieka, który z wiarą określa swoje potrzeby i nie-
dole, oczekując, że zyska Bożą pomoc w swoich działaniach na rzecz przyszłe-
go, oczekiwanego dobra. Czasami to uwolnienie od nałogu i grzechu, niekiedy 
dyskomfort duchowy lub niesprawności fizyczne. Wielość form Bożej pomocy 
pozostaje tajemnicą Jego Opatrzności nad światem i miłosierdzia. To ostatnie 
niekiedy uprzedza ludzkie zwracanie się do Boga, przez cud modlitwy przed 
ikoną staje się „nieoczekiwaną radością”. Część ikon sanktuaryjnych, w swej 
funkcji cudotwórczej staje się obiektem wyjątkowych, przeczących naturze 
działań: ikona „płacze”, wydziela święty olej, krwawi, jaśnieje jaskrawym świa-
tłem lub incydentalnie wywołuje fizyczne zjawiska – tryskające uzdrawiające 
źródło, cud słońca i in. Trzeba wszakże mieć na uwadze nadrzędność cudo-
twórczości duchowej ikony, gdzie bezpośrednio dochodzi do głosu wspoma-
ganie działania na drodze uświęcenia i przebóstwienia.

20. estetyczna (эстетическая функция)29 – jest związana z psychologicznym re-
agowaniem człowieka na postrzegane piękno. Kulturowe, estetyczne normy 
tego piękna, proporcjonalne do duchowo-zmysłowej natury człowieka w iko-
nie związane są odwróconą perspektywą wychodzącą z ikony i docierającą 
przez widzenie do serca człowieka, gdzie kardiognozą ubogaca duszę czło-
wieka. Podlinniki i kanoniczność ikony są zarazem normą piękna w swojej 
prostocie i naturalności barw, na które nakłada się złoty kolor transcendencji. 
Podobnie jak w mądrości Objawienia Starego i Nowego Testamentu Mądrość 
Boża zawarta w prostych słowach kreśli kolejne dogmaty – tak też estetyka 
plastyczna ikony, równie niezmienna i kanoniczna – zapewnia docieranie za-
równo do Prawdy, jak i do Kalokagatii (Piękna powiązanego z Dobrem). Ikony 

28 В. Лепахин, op. cit., s. 301–302.
29 Ibidem, s. 302–305.
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przetrwały różne zagrożenia istotne dla ich funkcji estetycznej – były niszczo-
ne w ikonoklazmie wschodnim VIII, IX wieku i zachodnim XVI wieku. Pod-
legały deformacjom na Zachodzie poprzez rezygnację z kanoniczności form, 
przez co ikonografia Kościołów tego regionu – Katolickiego i Reformowanego 
w XVI–XX wieku – doznawała estetycznych skutków świeckiego malarstwa 
doby renesansu, baroku, oświecenia, czasów nowożytnych. W tym czasie, 
głównie w wieku XIX w Prawosławiu zaznaczył się nurt tzw. okcydentalizacji 
ikony. Z estetycznego punku widzenia został on przezwyciężony, a powrót do 
pierwotnych kanonów rodzi nadzieję na wspólny powrót do estetycznej intu-
icji II soboru nicejskiego, soboru nie podzielonego chrześcijaństwa, którego 
postanowień w sprawie ikon jeszcze nie do końca zrealizowaliśmy.

21.  literacka (литературная функция)30 – Lepachin stara się porządkować re-
lację słowa (literatury) do ikony w siedem aspektów: słowo jako ikona, słowo 
jako werbalna geneza ikony, słowo w ikonie jako tytuł i tekst, ikona jako tekst 
niewerbalny, ikona jako źródło-osnowa-uduchowienie literatury cerkiew-
nej, różne gatunki literackie liturgii jako ikony werbalne, ikona w rosyjskiej 
literaturze. To wciąż aktualny kontekst analizy kulturowej, ale i teologicznej 
związków ikony ze słowem. Zwrócenie nań uwagi to niewątpliwa zasługa Le-
pachina, doszukującego się korespondencji sztuk (plastycznej i literackiej) 
w wielowiekowej ich relacji od czasów Ojców Cerkwi i twórców pierwszych 
fresków i wyobrażeń ikonicznych. Każdy z wymienionych przez Lepachina 
aspektów posiada bogatą dokumentację. Stanowią one przedmiot ikonologii 
dogmatycznej wymagającej znajomości patrologii, ale także hymnografii, ho-
miletyki i dziejów rozwoju literatury różnych kultur, w których rozwijały się 
chrześcijańskie Kościoły. Dziś dzięki internetowi jesteśmy w stanie szybciej 
i dokładniej poznawać dorobek sztuk plastycznych, muzycznych i literackich 
budujących wspólną syntezę w postaci ikony. Bogactwo teologicznego namy-
słu Ojców Kościoła i późniejszych, uznanych autorytetów prowadzi rozwój 
tych sztuk w kierunku doskonalszego ukazywania ikonicznego charakteru 
Kościoła postrzeganego wzrokiem, słuchem i obyczajowością jako przedsmak 
Królestwa Niebieskiego. Dla ikonopisów oznacza to miejsce uprzywilejowane, 
gdyż dysponują oni najbardziej trwałym historycznie, wizualnym warsztatem 
wyrażania ortodoksji.

30 Ibidem, s. 305–308.
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Wnioski

1. Wstępna analiza uobecnienia w ikonie Prototypu, dzięki zachowaniu kanonu 
i pod wpływem duchowego przygotowania ikonopisa czyni z ikony skuteczne 
narzędzie wspomagania dzieła sakramentalnego przebóstwienia w Kościele.

2. Uobecnienie prowadzi do odkrywania wielorakiej funkcjonalności ikony. 
21 jej typów wypracowanych w analizach Walerego Lepachina, dopełnione 
refleksjami аutora niniejszego opracowania, pozwalają uporządkować akade-
mickie refleksje nad teologią pastoralnego wykorzystania ikony w duchowości 
osobistej, rodzinnej i społecznej.

3. Środowisko Szkoły Ikonograficznej o. Leoncjusza od 30 lat służy tworzeniu 
przestrzeni tak rozumianej funkcji ikony. Stanowi ona nie tylko wsparcie w za-
kresie kanonicznego ikonopisania, ale także inspiruje instytucjonalne życie 
duchowością ikony.

SUMMARY

Karol Klauza
Presentation in the Icon as One of the Important Motives of 

the Church Pastoral Service.
In the Anniversary of Archpriest Leoncjusz Tofiluk 
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In the article, the author focuses on relations between real presence of 
iconic Prototype with functionality of icons described by V.V. Lepachin in 
monography entitled Икона и иконичность (Seged 2000).

This aspect play an important role in pastoral activity of archpriest 
Leoncjusz Tofiluk, the Foundateur of Iconographic School at Bielsk Podlaski 
in Poland since 1991. School is very important place for promotion of 
iconological spirituality not only in Orthodox Church but also for Catholic 
and Protestants communities.
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Renowacja ikonostasu oraz polichromie 
w prawosławnej kaplicy cmentarnej pw. św. Jerzego 

w Topilcu

Wieś Topilec położona jest w województwie podlaskim, w powiecie białostoc-
kim, w gminie Turośń Kościelna. Na jej obszarze znajduje się parafia prawosławna 
pw. św. Mikołaja Cudotwórcy, której początki sięgają pierwszych lat wieku XVI, 
kiedy biskup smoleński Józef Sołtan przekazał nadania ziemskie na rzecz mona-
styru w Supraślu, w skład których wchodził m.in. Topilec. Obecna świątynia para-
fialna wzniesiona została w latach 1870–1872. W jej niedalekim sąsiedztwie, przy 
wschodnim wjeździe do miejscowości ulokowany jest cmentarz parafialny. W 1951 
roku staraniem parafianina Michała Nieścierewskiego wybudowano na terenie ne-
kropolii kaplicę pw. św. Jerzego Zwycięzcy. Od tamtego czasu niewielka cerkiewka 
dzięki wysiłkowi wiernych oraz proboszczów jest stale upiększana i wyposażana. 
Topilecki cmentarz to miejsce spoczynku wielu mieszkańców tej okolicy zamor-
dowanych na tle religijnym i narodowościowym przez oddziały bandytów w latach 
powojennych. Z tego też powodu parafia dba o rozwój kultu świętych męczenni-
ków chełmskich i podlaskich, do których grona zaliczają się m.in. ofiary pocho-
wane w Topilcu oraz członkowie rodzin tych, którzy ocaleli. Jedną z wielu form 
troski o pamięć oraz podtrzymywanie i rozwój życia religijnego na terenie parafii 
był szereg inicjatyw artystycznych związanych z kaplicą św. Jerzego.

Pierwszy etap prac malarskich w kaplicy przeprowadzono w 2018 roku. Od-
nowiono wówczas powierzchnię drewnianej konstrukcji ikonostasu pochodzące-
go z lat pięćdziesiątych XX wieku. Usunięto wielokrotne nawarstwienia białej far-
by olejnej, po czym na odmalowanych płaszczyznach nad ikonami namiestnymi 
wykonano wizerunki Ewangelistów. Płyciny nad diakońskimi wrotami wypełniły 
wizerunki św. Dyzmy, tzw. Dobrego Łotra oraz św. męczennika Stefana – pierw-



118 ■ Jakub Sobczak

szego diakona. Scena Zwiastowania Bogurodzicy tradycyjnie znalazła swe miejsce 
na Królewskich Wrotach ozdobionych dotąd jedynie ażurową kratownicą. Fryz 
biegnący pod gzymsem ikonostasu został udekorowany kaligraficznym zapisem 
fragmentu Psalmu 23 (w języku cerkiewnosłowiańskim): ,,Bramy podnieście swe 
szczyty i unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały”. Na kolej-
nym etapie prac dorobiono brakujące drzwi diakońskie. Ikony arcykapłana Aarona 
oraz archanioła Michała zastąpiły wprawione w odrzwia XVII-wieczne płótna, wy-
magające opieki konserwatorskiej. Ustalono również pierwotne ulokowanie wyco-
fanych zabytków w barokowym ikonostasie cerkwi pw. Zwiastowania Bogurodzicy 
w Supraślu. W odróżnieniu od barokowych pierwowzorów, nowe ikony cechuje 
silna synteza i geometryzacja kształtów, mająca źródło w klasycznym malarstwie 
ikonowym Rusi Nowogrodzkiej. Jednym z zabytków reprezentujących szkołę no-
wogrodzką na terenie Podlasia jest pochodząca z pierwszej połowy XVI wieku 
ikona Bogurodzicy w typie Znaku, znajdująca się w cerkwi parafialnej w Topilcu. 
Odważne użycie kontrastujących błękitów i czerwieni oraz wyraźny linearyzm, 
jakie możemy zaobserwować na topileckiej ikonie, znajdują swe odbicie w nowo 
powstałych wizerunkach ikonostasu kaplicy cmentarnej. 

W roku 2021 przeprowadzono ostatni etap prac malarskich, podczas którego 
wykonano polichromię drewnianego sklepienia oraz ściany wschodniej. Program 
ikonograficzny prezbiterium zakładał wykorzystanie tradycyjnych przedstawień 
dla tej części świątyni. Tak więc, na pokrytym boazerią zwieńczeniu ściany wschod-
niej położono wizerunek Matki Bożej w typie Znaku. Unosząca w geście modlitew-
nym ręce Bogurodzica Oranta jest wyrazem wspólnoty kościelnej, na której łonie 
uobecnia się Chrystus Emmanuel. Umiejscowioną na osi kaplicy sylwetkę Bogu-
rodzicy flankują postaci Ojców Kościoła, będących autorami czterech porządków 
Liturgii odprawianych przez Cerkiew w rycie bizantyńskim: św. Jakub brat Pański, 
św. Bazyli Wielki, św. Jan Chryzostom oraz św. Grzegorz Dialog. Po lewej stronie 
od centralnej grupy przedstawieniowej widnieje wizerunek św. Cyryla Turowskie-
go, odnowiciela życia religijnego lokalnej Cerkwi dzisiejszych ziem Białorusi, au-
tora licznych tekstów liturgicznych, zwanego „ruskim Złotoustym”. Przeciwległą, 
północną stronę prezbiterium zamyka postać św. Mikołaja z Miry Licyjskiej, patro-
na parafii prawosławnej w Topilcu oraz jej głównej świątyni. Centralną przestrzeń 
sklepienia, znajdującą się nad samym ołtarzem, wypełnia geometryczna błękitna 
sfera z umieszczoną na niej białą gołębicą, symbolem Świętego Ducha.

Kompozycja zajmująca ścianę wschodnią stanowi niejako kontynuację grupy 
Ukrzyżowania umieszczonej za ołtarzem. Na tzw. „golgotę”, wykonaną w techni-
ce malarstwa olejnego na desce w drugiej połowie XIX wieku, składają się ikony 
Bogurodzicy, ukrzyżowanego Chrystusa oraz św. Jana Apostoła. W izokefalicz-
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nym względem Ukrzyżowania porządku, na ścianie zostali namalowani anioło-
wie w diakońskich szatach, trzymający rypidy oraz kadzielnice. Ich atrybuty mają 
wskazywać na ofiarny charakter śmierci Zbawiciela oraz nawiązywać do realnego 
uobecniania się Męki oraz Zmartwychwstania Chrystusa w czasie sprawowania 
każdej Boskiej Liturgii.

Izokefaliczne rzędy wizerunków świętych z prezbiterium znajdują swoją kon-
tynuację również na obrzeżach sklepienia nawy kaplicy. Jednak w tym przypadku 
zastosowano podział na strony południową i północną, odpowiadające odpowied-
nio świętym męskim i żeńskim. Analogiczny podział stron świątyni, charaktery-
styczny dla budownictwa wczesnochrześcijańskiego, możemy zaobserwować m.in. 
w bazylice San Vitale w Rawennie. Sama kolorystyka i rysunek postaci w pewien 
sposób nawiązuje do estetyki sztuki posthellenistycznej pierwszych wieków naszej 
ery. Jest to w historii Kościoła epoka męczenników, na świadectwo wiary których 
wskazują białe szaty. Poczynając od lewej strony ściany południowej, widnieje na 
niej wizerunek św. Jerzego Zwycięzcy, patrona kaplicy, męczennika z przełomu III 
i IV wieku. Odziany jest w zbroję i płaszcz legionisty rzymskiego utrzymany w od-
cieniach bieli. Święty uzbrojony jest w lancę i okrągłą tarczę, symbole oręża du-
chowego w walce ze złem. Po jego lewej stronie znajduje się sylwetka kolejnego 
męczennika, tym razem współczesnego – św. Grzegorza Peradze. Poniósł on ofiar-
ną śmierć w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu w 1942 roku. Prezbiterskie 
szaty św. Grzegorza również utrzymane są w rozbielonej kolorystyce. Dominan-
tę barwną stanowi czarny kłobuk – nakrycie głowy świadczące o mniszym stanie 
świętego. Pod felonionem oraz epitrachelionem możemy dostrzec charakterystycz-
ny deseń pasiaka obozowego. W prawej dłoni św. Grzegorz trzyma krzyż świętej 
Nino, apostołki Gruzji, wskazujący na jego pochodzenie. Mimo szesnastu wieków 
dzielących świętych Jerzego i Grzegorza łączy ich wspólnota wiary w Chrystusa 
i jej najwyższe świadectwo, które obaj złożyli męczeńską śmiercią. Naprzeciw św. 
Jerzego, na północnej stronie kaplicy umieszczony został wizerunek św. Barbary, 
męczennicy z podobnego okresu historycznego. W pobliskich Baciutach znajduje 
się czasownia (kaplica) pod jej wezwaniem, co świadczy o rozwiniętym lokalnym 
kulcie tej świętej. Oprócz krzyża, atrybutu charakterystycznego dla męczenników, 
święta niewiasta dzierży w dłoniach kielich eucharystyczny. Jest to bezpośrednie 
nawiązanie do podania o żywocie Barbary, więzionej przed śmiercią, która miała 
otrzymać komunię z rąk anioła. Naczynie wskazuje również na korelację między 
męczeństwem a najwyższą Ofiarą Chrystusa także w kontekście eucharystycznym, 
o czym świadczy zwyczaj pierwszych chrześcijan sprawujących Liturgię na grobach 
męczenników oraz praktyka cerkiewna wymagająca obecności na ołtarzu antimin-
su – prostokątnej tkaniny z wyobrażeniem Zbawiciela złożonego w grobie, w której 
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zaszywa się cząstki relikwii. Po prawej stronie od św. Barbary namalowana zosta-
ła inna święta niewiasta – Juliania, księżna Olszańska. Jej kult był żywy w Ławrze 
Kijowsko-Pieczerskiej w związku z przekonaniem, że spoczywają tam doczesne 
szczątki świętej – stamtąd promieniował na terytorium Wielkiego Księstwa Litew-
skiego.

Centralną część sklepienia nawy kaplicy wypełnia monumentalne przedsta-
wienie tronującego Pantokratora. Odziany w białą tunikę Zbawiciel zamiast ukła-
dać prawicę w gest błogosławieństwa, dzierży w niej zielony wieniec, symbol zwy-
cięstwa nad śmiercią oraz chwały Życia Wiecznego. Znak ten, mimo sporej jego 
popularności w sztuce pogańskiego antyku, za sprawą m.in. wersetów z Pierwszego 
Listu św. Piotra, od początku funkcjonował w ikonografii wczesnochrześcijańskiej 
jako „niewiędnący wieniec chwały”, nagroda wieńcząca życie chrześcijanina. Chry-
stus niejako koronuje męczenników sportretowanych na sklepieniu kaplicy, z któ-
rych wyróżnia się jedna grupa zobrazowana pod podnóżkiem tronu Syna Bożego. 
Są to furmani zamordowani w Puchałach Starych, włączeni 29 października 2019 
roku przez Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławne-
go do grona męczenników chełmskich i podlaskich. Trzydziestu jeden mężczyzn 
w białych szatach, trzymających krzyże, usytuowano we wnętrzu długiego dra-
biniastego wozu, podobnego do tych, jakie wykorzystywano w codziennej pracy. 
Powóz zaprzęgnięty jest w śnieżnobiałego konia, który wzbija się ku górze, w kie-
runku Chrystusa. To ujęcie ikonograficzne, inspirowane motywem „rydwanu pro-
roka Eliasza”, ukazuje wędrówkę dusz męczenników do raju, na spotkanie ze Zmar-
twychwstałym. Lewą stronę kompozycji zajmują przedstawienia członków bandy, 
z rąk których zginęli furmani. Ciemne sylwetki skierowane są w stronę wozu świę-
tych. Jedną z postaci ukazano w trakcie celowania z karabinu, drugą – zamachu 
drewnianym dyszlem. Wedle zachowanych przekazów ustnych, część puchalskich 
męczenników zamordowano używając wymienionych narzędzi.

Na ścianie zachodniej kaplicy namalowane zostały niewielkie wizerunki mę-
czenników chełmskich – ojca Pawła i matuszki Joanny Szwajków. Sylwetki świę-
tych flankują XIX-wieczny obraz olejny ukazujący Ostatnią Wieczerzę.

Ostatnim etapem prac w październiku 2021 roku, było wykonanie przedsta-
wień praojca Adama oraz pramatki Ewy. Z powodu niewielkich rozmiarów kaplicy 
nie wszyscy zgromadzeni na nabożeństwach wierni mają możliwość przebywania 
w budynku, otwiera się wówczas dwuskrzydłowe drzwi, tak by ludzie stojący na 
cmentarzu mogli uczestniczyć w Liturgii. Na odrzwiach widać wówczas wizerun-
ki prarodziców, którzy niejako „wychodzą” w przestrzeń nekropolii. Pierwsi ludzie 
zostali ukazani w momencie Zstąpienia Chrystusa do Otchłani, kiedy ich dusze, 
mocą Zmartwychwstania, wyprowadzone zostały ze stanu Śmierci do Życia Wiecz-
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nego. Stojące w grobach siwowłose postaci wskazują gestem modlitwy na wnętrze 
cerkiewki. W klasycznym ujęciu Zstąpienia, centralne miejsce ikony zajmuje sto-
jący na połamanych wrotach Szeolu Zbawiciel. W przypadku topileckiej kaplicy 
przestrzeń tę stanowi otwór portalowy ukazujący w czasie Liturgii wiernym Chry-
stusa Zmartwychwstałego obecnego w Eucharystii, źródle Życia Wiecznego. Wo-
kół Adama i Ewy namalowana została bordiura mieszcząca w sobie cerkiewnosło-
wiański tekst fragmentu kontakionu niedzielnego, tonu pierwszego: „Adam raduje 
się, Władco, Ewa wybawiona teraz z więzów weseli się wołając: Ty jesteś, Chryste 
tym, który wszystkim daje zmartwychwstanie”.

SUMMARY

Jakub Sobczak
Renovation of the Iconostasis and Developing the Polychromes 

in the St. George Orthodox Cemetery Chapel in Topilec

Keywords: iconography, icon, sacred art, polychrome, martyrs, kholmian and 
podlachian martyrs

The beginnings of the Orthodox parish in Topilec, the Białystok poviat, 
date back to the first half of the 16th century. There is a cemetery chapel 
erected in 1951 on its territory. In the years 2018–2020, comprehensive 
artistic work was carried out there. The iconostasis of the chapel was 
renovated, supplemented with a deacon doors. Also the polychromes of 
the presbitery and the chapel’s vaults were developed. The depictions of the 
saints were inspired by the local iconographic tradition and early Christian 
art. The symbolism and aesthetics taken from the „martyrs’ era” are intended 
to emphasize the exceptional importance of the cemetery, where many 
innocent victims of the post-war period were buried.
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Wybrane aspekty ikonografii archimandryty Zenona 
(Teodora) i jej teologiczne podstawy

Nowoczesna historia ikony przedstawia się jako niezwykle złożony fenomen, 
który dopiero obecnie staje się przedmiotem refleksji badaczy. W badaniach tych 
szczególne miejsce zajmuje ikonografia postkomunistycznej Rosji, gdzie ikona staje 
się symbolem duchowego odrodzenia. Nie można mówić o renesansie ikony ostat-
nich trzech dekad w Rosji, ani na świecie, nie wspominając o osobie archimandryty 
Zenona (Teodora). Mimo iż nigdy nie był w Polsce, należy uważać go za jednego 
z nieformalnych założycieli i mistrzów Policealnego Studium Ikonograficznego 
w Bielsku Podlaskim, a jego wpływ jest widoczny w pracach wielu współczesnych 
ikonografów działających na terenie naszego kraju. 

Przedmiotem niniejszego referatu jest analiza działalności artystycznej mni-
cha-ikonografa, a także próba zdefiniowania artystycznych inspiracji oraz teolo-
gicznych źródeł, które legły u jej podstaw.

Twórcza droga archimandryty Zenona

Archimandryta Zenon (Włodzimierz Teodor) urodził się w 1953 roku w miej-
scowości Perwomajsk, znajdującej się na terytorium dzisiejszej Ukrainy. W latach 
1969–1973 uczył się na wydziale malarstwa w Odeskiej szkole średniej, po zakoń-
czeniu której odbył służbę wojskową. Fascynacja o. Zenona ikoną sięga lat jego 
wczesnej młodości. Pierwsze kroki w pisaniu ikon podejmował kopiując dawne 
wzorce w oparciu o informacje dostępne w starych „podlinnikach”1. We wrześniu 

1 Termin podlinnik (wzorzec) z języka rosyjskiego, jak i jego grecki odpowiednik hermeneia, 
oznacza podręcznik malarstwa ikonowego zawierający schematy przedstawień i kompozycji bądź też 
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1976 roku, w wieku 23 lat, ojciec Zenon wstąpił do Monasteru Pskowsko-Pieczer-
skiego, gdzie jeszcze tego samego roku otrzymał postrzyżyny „wielkiej schimy”, chi-
rotonię diakońską oraz kapłańską. W tych czasach w murach pskowskiego klasz-
toru działała już pracownia ikonografii i restauracji, przez wiele lat prowadzona 
przez archimandrytę Alipiusza (Woronowa). Po dwóch latach pobytu w Pskowie 
decyzją patriarchy Pimena został przeniesiony do Ławry św. Trójcy i św. Sergiusza 
z Radoneża, gdzie przebywał siedem lat. W Ławrze napisał kilka ikon i dwa nie-
wielkie ikonostasy w dolnej cerkwi katedry Zaśnięcia Bogurodzicy.

Przełomowym momentem w życiu mnicha ikonografa stała się praca nad 
ikonostasem w krypcie głównej cerkwi klasztoru św. Daniela w Moskwie, która 
rozpoczęła się w 1983 roku. Restytucja monasteru była wydarzeniem o znaczeniu 
historycznym, ponieważ był to pierwszy obiekt oddany Kościołowi przez władze 
słabnącego reżimu komunistycznego. Archimandryta Zenon wykonał ikonostasy 
cerkwi pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy i jej bocznego ołtarza wzniesionego 
ku czci św. Daniela. Przy realizacji przegrody ołtarzowej ojciec Zenon inspirował 
się głównie wzorcami moskiewskiej szkoły XV i XVI wieku. Patrząc na te ikony 
można podziwiać niezwykle wysoki poziom techniczny autora, skłaniającego się 
ku surowej ikonografii opartej na precyzyjnym graficznym rysunku, pewnych li-
niach i powściągliwej gamie kolorów.

Ikonostas oraz inne prace archimandryty z tego okresu, pozwalają osadzić 
twórczość ikonografa w dominującym wówczas nurcie, który można określić jako 
„historyzujący” i „rusycyzujący” jednocześnie. Jego założenia formułują się już na 
początku XX wieku. Wynikają z przeświadczenia, iż nić tradycji ikonograficznej 
została przerwana na Rusi na przełomie XVI i XVII wieku i że droga do odrodze-
nia ikony w czasach współczesnych musi nieuchronnie prowadzić przez wskrze-
szenie ostatniej, „złotej epoki” ruskiej ikony, w której szczególne miejsce zajmuje 
twórczość mnicha Andrzeja Rublowa i mistrza Dionizego2. Należy zaznaczyć, że 
nurt ten od samego początku miał narodowe zabarwienie. Jego przedstawiciele 
pojmowali „złoty wiek” jako apogeum sztuki ikony w ogóle, kultywując przeko-
nanie o wyższości i duchowej przewadze rosyjskiej ikony nad innymi lokalnymi 
tradycjami prawosławnej ikonografii. W tej kwestii początek artystycznej drogi 

ich opisy. Podręczniki te nierzadko zawierają praktyczne instrukcje dotyczące technologii ikony, jak 
przygotowanie podobrazia, wykonanie pozłoty, opis technik malarskich itp.

2 Idea „złotego wieku” ruskiej ikony jest obecna wśród większości rosyjskich historyków sztuki 
i myślicieli XX wieku. Za ojca i teoretyka wspomnianego nurtu uważa się ojca Pawła Floreńskiego 
(1882–1937), który nie tylko zwrócił uwagę na szczególny charakter ruskiego malarstwa XV wie-
ku, ale również odział go w mistyczno-symboliczne barwy charakterystyczne dla filozofii religijnej 
„srebrnego wieku” ruskiej kultury, której był przedstawicielem.
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archimandryty Zenona nie stanowił wyjątku. Po zakończeniu prac w Moskwie po-
wrócił on do Monasteru Pskowsko-Pieczerskiego, gdzie stanął na czele pracowni 
monasterskiej i kontynuował działalność. Historyczny przełom nastąpił w roku 
1987, kiedy powierzono mu wykonanie ikony upamiętniającej 1000-lecie chrztu 
Rusi. Ojca Zenona zainteresowały wówczas bizantyjskie korzenie ruskiej ikony, 
opracowując swą kompozycję, bazował na nielicznych pozostałościach ikonografii 
sprzed „jarzma tataro-mongolskiego” (1242–1472). 

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku widzimy zasadniczą zmianę zasady sty-
listycznej ikonografa. Inny jest układ kompozycyjny, proporcje postaci, ułożenie 
draperii, a także wyraz obliczy, których zarys staje się wyraźnie pełniejszy. Wy-
konanie elementów dekoracyjnych, nawiązuje wyraźnie do stylu i technik epoki 
średnio-bizantyjskiej. We wnętrzach świątyń zaprojektowanych przez archiman-
drytę w tym okresie zwraca uwagę zastosowanie rzadkich materiałów, niespoty-
kanych wcześniej w tradycji wschodniosłowiańskiej. Archimandryta rezygnuje 
z rozbudowanych programów ikonograficznych i powraca do jednorzędowych 
ikonostasów3. Zmiana kierunku w twórczości o. Zenona spotkała się z krytyką 
i niezrozumieniem ze strony większości hierarchów i wiernych, którzy mieli z nią 
styczność. W wypowiedziach archimandryty pojawia się coraz jaśniej myśl o tym, 
że ruska ikona nie jest przejawem ewolucji, naturalnej kontynuacji czy nawet rów-
nowartościowym zjawiskiem wobec klasycznej sztuki bizantyjskiej, lecz oznaką de-
kadencji, odejścia od jej zasad i norm.

W roku 1994 kolejny ważny historyczny obiekt został oddany Prawosławne-
mu Kościołowi w Rosji – Monaster Przemienienia Pańskiego w Pskowie nad rzeką 
Miroż. Ten wyjątkowy kompleks klasztorny słynie z głównej świątyni, której ściany 
są w całości pokryte freskami z XII wieku. Budynek został przekazany Kościołowi 
przez władze Rosyjskiej Federacji pod warunkiem, że w muach monasteru znajdzie 
swoje miejsce pracownia i szkoła ikonografii. Z tego względu misję odrodzenia 
monasteru powierzono archimandrycie Zenonowi. „Mirożski” okres twórczości 
o. Zenona, cechuje inspiracja bizantyjską ikoną i miniaturą okresu poikonokla-
stycznego, nazywanego również „klasycystycznym” lub „macedońskim” (X – XII 
w.) Szczególne miejsce zajmują prace odtwarzające ikony z kolekcji monasteru św. 
Katarzyny na Synaju, które – jako przedmiot studiów amerykańskich specjalistów 
– długo pozostawały nieznane za „żelazną kurtyną”. W tych latach ojciec Zenon 
wykonał wiele prac w oparciu o najstarszą zachowaną „hermeneię” autorstwa nie-

3 Należą do nich ikonostas dolnej cerkwi katedry Świętej Trójcy w Pskowie pw. św. Serafina 
z Sarowa z 1988 r.; ikonostas cerkwi Opieki Matki Bożej nad katedrą Zaśnięcia Bogurodzicy wyko-
nany dwa lata później oraz ikonostas drewnianej cerkwi świętych pskowsko-pieczerskich położonej 
na terenie monasteru.
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mieckiego benedyktyńskiego mnicha Teofana, która zawiera opis zapomnianej 
techniki malowania obliczy na różowej podmalówce, tzw. membranie.

W latach 90. XX wieku o. Zenon stał się znany poza granicami Rosji. Do Mo-
nasteru Przemienienia Pańskiego zaczęli przyjeżdżać na nauki chrześcijanie z kra-
jów Europy Zachodniej, z Niemiec, Francji czy Włoch. Najczęściej byli to wierni 
wyznania rzymskokatolickiego, którzy, podobnie jak o. Zenon, widzieli w ikonie 
wspólne dziedzictwo niepodzielonego Kościoła. Z okresem tym związane jest rów-
nież zainteresowanie archimandryty kulturą i sztuką zachodniego chrześcijaństwa. 
Podjął się on wówczas realizacji wielu ikon rzymskokatolickich świętych oraz wy-
konania polichromii w stylu romańskim w jednej ze świątyń belgijskiego klasztoru 
w Chevetogne4.

Jego rosnąca popularność w krajach zachodniej Europy kontrastowała z na-
rastającą wrogością i niezrozumieniem ze strony większości wiernych i hierarchii 
Kościoła prawosławnego w Rosji. Jedynie nieliczni, głównie środowiska inteligenc-
kie, widzieli w nim proroka swoich czasów. W 1996 roku w murach Mirożskiego 
monasteru doszło do skandalicznego wydarzenia. W dzień święta Wniebowstąpie-
nia Bogurodzicy grupa włoskich pielgrzymów przebywająca w klasztorze uczest-
niczyła we mszy celebrowanej przez o. Romano Scalfi w jednej ze świątyń mona-
steru. We mszy uczestniczył również ojciec Zenon, który wraz z kilkoma braćmi 
przyjął Eucharystię z rąk włoskiego kapłana. Zawieszony w czynnościach kapłań-
skich i zmuszony do opuszczenia monasteru osiedlił się w niewielkiej miejscowo-
ści Gwerstoń, położonej na zachód od Pskowa, gdzie oprócz pracowni powstała 
niewielka, kamienna świątynia na planie bazyliki. Okres samoizolacji ojca Zenona 
trwał kilka lat. W tym czasie archimandryta spotykał się i rozmawiał jedynie z gro-
nem najbardziej zaufanych przyjaciół. Dla większości miejsce jego przebywania 
pozostawało nieznane. W mediach pojawiła się nawet informacja o jego rzekomym 
wyjeździe do Francji lub Włoch. O istnieniu twórcy przypominały jedynie powsta-
jące co jakiś czas pod jego pędzlem ikony.

W 2001 roku o. Zenon został przywrócony do posługi kapłańskiej. W ciągu 
dziesięciu kolejnych lat zrealizował kilka wnętrz oraz ikonostasów w prawosław-
nych cerkwiach na terenie Rosji, Austrii i na św. Górze Athos w Grecji5. Cały czas 

4 Ikonografia absydy przedstawia wizerunek Chrystusa w Majestacie, którego wzorzec pocho-
dzi prawdopodobnie ze średniowiecznych kościołów Katalonii (XI–XIII w.) oraz symbole czterech 
ewangelistów, które w podobnej formie możemy znaleźć na oprawach romańskich ewangeliarzy. 
Nad przejściem do prezbiterium widnieje apokaliptyczna scena Niebiańskiej Jerozolimy pochodząca 
z głównej świątyni opactwa San Pietro al Monte położonego we Włoszech (XII w.).

5 Chodzi o ikonostas kaplicy świętego Sergiusza z Radoneża w Siemchozie (dziś część Siergi-
jewego Posadu) ok. 70 km od Moskwy z 2005 r.; polichromie w kopule oraz w prezbiterium kate-
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poruszał się głównie w konwencji właściwej sztuce bizantyjskiej epoki poikonokla-
stycznej6. W wykonanych pracach widać wyraźnie chęć wyeliminowania z ikony 
elementów pochodzących ze wschodnich prowincji i peryferii Cesarstwa Rzym-
skiego. Trzymając się ogólnego schematu bizantyjskiego lub bizantynizującego, o. 
Zenon coraz częściej wprowadza do swoich wyobrażeń elementy sztuki rzymskiej 
i wczesnobizantyjskiej. Widoczne jest to w układzie kompozycji, ujęciu postaci 
oraz rozwiązaniach kolorystycznych. Możemy również dostrzec istotną ewolucję 
techniki i walorów stylistycznych. Zmieniają się proporcje postaci, sposób modelo-
wania płaszczyzn, zastosowanie świateł i cieni. Ewoluuje również paleta barw, które 
nabierają wyrazistości i głębi7.

Kolejny znaczący przełom w twórczości archimandryty Zenona nastąpił oko-
ło 2010 roku. Zainspirowała go wówczas sztuka bizantyjska sprzed ikonoklazmu. 
Opierając się głównie na zachowanych fragmentach programów ikonograficznych 
bazylik i baptysteriów V i VI wieku, wykonanych w technice mozaiki, oraz na póź-
niejszych ilustrowanych manuskryptach bizantyjskich, zaczął tworzyć kompletne 
programy ikonograficzne w spójnej stylistyce późnoantycznej. Doskonałym przy-
kładem ilustrującym ten etap jego twórczości jest wnętrze dolnej cerkwi katedry 
ikony Matki Bożej Fiodorowskiej w Petersburgu. Dobór  scen składających się na 
program ikonograficzny cechuje niezwykła swoboda. Główne przedstawienie de-
korujące ściany prezbiterium przedstawia temat Komunii Apostołów. Kompozycja 
ta, przeniesiona z wysokich partii absyd średnio- i późnobizantyjskich świątyń, 
znajduje swoje miejsce w najniższym rzędzie, otrzymując centralne znaczenie8. 

dry świętego Mikołaja w Wiedniu z 2008 r., a także ikonostas jego dolnej cerkwi oraz polichromie 
w przedsionku kaplicy monasteru Simonos Petras na św. Górze Atos.

6 Historyczne zwycięstwo nad ikonoklazmem w 843 r. było w dużej mierze zwycięstwem antio-
cheńskiej szkoły teologii i syryjsko-palestyńskiej tradycji, która, poczynając od tego okresu, zdobywa 
dominację w Kościele wschodnim, i faktycznie leży u podstaw wschodniej „ortodoksyjności”.

7 Jak powiedziałem wyżej, o. Zenon ignoruje znaczenie ikonografii wschodnich regionów bizan-
tyjskiego świata, takich jak Syria, Egipt czy Gruzja. Przygoda z romańską sztuką również okazała się 
bardzo krótka. Widać wyraźnie, że koncentruje on swoją uwagę na przydwornych szkołach wielkich 
metropolii, a w szczególności Konstantynopola i Rzymu. Kładzie on ogromny nacisk na technikę pra-
cy i jakość materiałów. Aspekt techniczny zajmuje ważne miejsce w teorii ikony archimandryty, którą 
można odtworzyć z jego nielicznych i bardzo oszczędnych wypowiedzi. Zajmując się malarstwem 
bizantyńskim, mnich fascynuje się jednocześnie kulturą i sztuką włoskiego renesansu oraz muzyką 
baroku, nie kryjąc faktu, iż znajduje w nich inspiracje dla swoich ikon.

8 Kompozycja Komunia Apostołów pojawia się w ikonografii w VI wieku. To przedstawienie 
o wymiarze mistagogicznym zostaje włączone do programów monumentalnych świątyń bizantyj-
skich dopiero w XI wieku w kontekście sporów doktrynalnych wokół istoty sakramentu Eucharystii. 
Pojawia się ona najpierw w bocznych pastoforiach, a następnie zostaje przeniesiona do absydy uzu-
pełniając program wzbogacony już wówczas o rząd świętych hierarchów. Warto zaznaczyć, że nigdy 
nie miała ona centralnego znaczenia w klasycznej ikonografii chrześcijańskiego Wschodu i w uboż-
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Układ postaci apostołów został zapożyczony z mozaiki kopuły ariańskiego bapty-
sterium w Rawennie z V wieku, postać Zbawiciela, natomiast przypomina jego naj-
wcześniejsze zachowane wizerunki ze ścian katakumb świętych Marcelina i Piotra 
oraz katakumb św. Komodilli w Rzymie, oba datowane na IV wiek. W konsze ab-
sydy zamiast tradycyjnego eschatologicznego wizerunku Chrystusa, Bogurodzicy 
lub wczesnochrześcijańskiego chwalebnego symbolu krzyża znajduje swe miejsce 
chrystologiczny Przygotowany Tron – tzw. Hetimasija, symbol przeniesiony w cza-
sie z łuków świątyń renesansu macedońskiego, oddzielających przestrzeń prezbi-
terium i nawy głównej9. Ojciec Zenon wprowadza go do absydy i otacza symbo-
lami czterech postaci z apokalipsy. W bocznych pastoforiach znajdujemy głównie 
starotestamentowe prefiguracje, pochodzące z różnych miejsc i epok, pierwotnie 
wykonane w różnych technikach, które archimandryta Zenon wprowadza do prze-
strzeni sanktuarium łącząc w „spójną” całość. W rozwiązaniach stylistycznych 
i kolorystycznych, widoczny jest wpływ zarówno malarstwa ściennego katakumb, 
jak i antycznego rzymskiego miasta w Pompejach. Obecna jest również inspiracja 
bizantyjskimi malowidłami, pokrywającymi ściany niewielkiego kościoła San-
ta Maria Foris Portas w Castelserpio niedaleko Mediolanu, wykonanymi między 
VII a X wiekiem, a także „hellenizującymi” miniaturami Psałterza paryskiego z X 
wieku. Uderza obecność cieni rzucanych przez postacie i przedmioty, oraz cał-
kowite odrzucenie płaszczyznowego modelunku form właściwego wschodniej 
ikonie. Zastąpienie ikonostasu niską przegrodą ołtarzową i wprowadzenie cybo-
rium wznoszącego się nad ołtarzem jest wyraźnym nawiązaniem do architektury 
wczesnochrześcijańskiej. Ikony zdobiące wnętrze nawy głównej zostały wykonane 
w technice tempery woskowej i inspirują się głównie synajskimi ikonami z VI wie-
ku, wykonanymi techniką enkaustyki.

Realizacją, która reprezentuje sobą ostatni etap na drodze twórczych poszu-
kiwań mnicha ikonografa, jest polichromia cerkwi pw. Ścięcia Głowy Jana Chrzci-
ciela w miejscowości Siemchoz. Program ikonograficzny świątyni nawiązuje styli-
stycznie do malowideł dekorujących ściany rzymskich katakumb, datowanych na 

szych programach jest często pomijana. Ojciec Zenon czyni z niej najważniejszą kompozycję w całej 
przestrzeni liturgicznej, zmieniając jednocześnie ustanowione zależności i hierarchię obrazów. Pro-
gram ikonograficzny katedry w Petersburgu nie jest pierwszym zabiegiem archimandryty o takim 
charakterze, a scena Eucharystii należy bez wątpienia do jego ulubionych.

9 Ikonografia przygotowanego tronu (gr. Hetimasija) posiada bogate znaczenie, które zmienia 
się w zależności od obecności symboli, konfiguracji i kontekstu w jakim się pojawia. W przypadku 
cerkwi w Petersburgu jest to prawdopodobnie Hetimasija pochodząca z łuku w części ołtarzowej nie-
istniejącej już cerkwi Zaśnięcia Bogarodzicy z Nicei, obecnie Iznik w północno-zachodniej Turcji. 
Sens tego przedstawienia został zamieniony z trynitarnego na chrystologiczny poprzez usunięcie go-
łębicy.
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drugą połowę trzeciego wieku. W programie znajdują się sceny zaczerpnięte z róż-
nych obiektów, pochodzących z okresu między III i VII wiekiem, głównie związa-
nych z Rzymem. Każdy z tradycyjnych, historycznych elementów tworzących pro-
gram, jest przedstawiony w nowej konfiguracji, często zmieniającej jej pierwotny 
sens. Elementy dekoracyjne zostały zainspirowane malarstwem katakumbowym. 
Symboliczne przedstawienia rajskiego ptactwa, motywów roślinnych oraz Chry-
stusa w postaci baranka są wyraźnym nawiązaniem do wczesnochrześcijańskiej 
sztuki funeralnej i rzymskiej tradycji ikonograficznej10. Przegroda ołtarzowa sta-
nowi kompilację scen różnych stylów, epok i źródeł. Na szczególną uwagę zasłu-
guje umieszczenie sceny Ukrzyżowania Chrystusa na wschodniej ścianie świątyni, 
skutkiem czego dominuje ona w całej przestrzeni. Stylistycznie wyobrażenie odwo-
łuje się do fresku znajdującego się na jednej z bocznych ścian kościoł a Santa Maria 
Antiqua w Rzymie11. 

Trudno znaleźć wytłumaczenie dla tak nowatorskiego zabiegu. W tradycyj-
nej ikonografii przestrzeń absydy lub wschodniej ściany zajmują sceny ukazujące 
ostateczny triumf Zbawiciela i jego ponowne przyjście w chwale. W średniobizan-
tyjskich programach jest to wizerunek Bogurodzicy, będący również obrazem ca-
łego Kościoła okrytego chwałą. Można powiedzieć, że tematy absyd mają zawsze 
charakter „metahistoryczny” i to właśnie w nich pozostałe elementy programu od-
najdują swój sens i spełnienie12. Zamknięcie całej koncepcji ikonograficznej wnę-
trza sceną historyczną, może być interpretowana jako próba ograniczenia Kościo-
ła w doświadczeniu empirycznym. Mimo tego nie wydaje mi się, że nowatorskie 
rozwiązanie dekoracji wnętrza cerkwi w Siemchozie, jak i poprzednie prace archi-

10 Przedstawienie Chrystusa w postaci Baranka z otaczającym jego głowę nimbem krzyżowym 
jest działaniem bardzo wymownym. Jak powszechnie wiadomo, na chrześcijańskim Wschodzie wi-
zerunek ten został zakazany przez 82. kanon Soboru Piąto–Szóstego, zwanego również „in Trullo”, 
który miał miejsce w 692 roku. Kanon nakazuje, aby starotestamentowy symbol, tzw. „cień praw-
dy”, zamieniać odtąd wizerunkiem wcielonego Zbawiciela. Jest to ważny kanon, który mówi w du-
żej mierze o historycznym rozwoju chrześcijańskiej świadomości oraz sztuki, która poszukuje coraz 
to doskonalszych środków wyrazu dla ukazania Prawdy o Wcieleniu. Powracając do przedstawień 
symbolicznych, archimandryta Zenon po raz kolejny manifestuje swój specyficzny stosunek wobec 
tradycji kanonicznej i przyjętych norm.

11 Scena Ukrzyżowania z kościoła Santa Maria Antiqua w Rzymie jest prawdopodobnie najstar-
szym znanym nam tego typu przedstawieniem o charakterze monumentalnym.

12 Ukrzyżowanie zajmuje marginalne znaczenie w ikonografii chrześcijańskiej aż do IX–X wie-
ku. Na chrześcijańskim Zachodzie scena ta pojawia się po raz pierwszy w absydzie prezbiterium w XII 
wieku, czego przykładem jest mozaika bazyliki San Clemente w Rzymie. Umieszczenie krzyża jako 
symbolu męki w centrum chrześcijańskiego doświadczenia jest właściwe dla form duchowości rozwi-
jających się w krajach Zachodniej Europy u schyłku średniowiecza. Dla chrześcijańskiego Wschodu 
obecność wizerunku ukrzyżowanego Chrystusa w absydzie świątyń pozostaje na długo symbolem 
głębokiego podziału między Kościołami.
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mandryty, należy interpretować według zasad bizantyjskiej lub średniowiecznej 
ikonologii. Według mnie, jest to przejaw całkowitej negacji przyjętych zasad oraz 
znaczeń obrazów.

Podsumowując opisaną wyżej twórczą drogę archimandryty Zenona, można 
powiedzieć, że jego działalność jest świadectwem poszukiwań artysty, który two-
rząc iluzję starożytności na podstawie elementów historycznych, kreuje swój własny, 
nowoczesny język ikony, odcinając się jednocześnie od jej korzeni i zmieniając jej 
pierwotny sens. Jeśli tradycyjna sztuka ikony ewoluuje w ramach określonego kon-
ceptu, wypracowując pewne ogólnie przyjęte zasady, które legły u podstaw samej jej 
definicji, to archimandryta Zenon „dekomponuje” ustanowiony porządek poprzez 
rozbiór i „dekontekstualizację” elementów konstytutywnych13. Postać ojca Zenona 
to paradoksalny przypadek artysty, którego gorliwa miłość do tradycji, historii oraz 
potrzeba powrotu do korzeni doprowadziła do negacji obiektywnego wymiaru tra-
dycji, a także roli i znaczenia historii w formowaniu się języka sztuki ikony. 

Teologiczne źródła twórczości archimandryty

Ojciec Zenon jest przykładem wyjątkowo zdolnego autodydakta, który za-
wdzięcza swe osiągnięcia rzetelnej pracy oraz studiom przedmiotu głównie po-
przez lekturę we własnym zakresie. W swoich wypowiedziach rzadko powołuje się 
na współczesnych autorów, znanych, cenionych w dziedzinie teologii, historii sztu-
ki czy archeologii chrześcijańskiej. Jeśli cytuje jakieś dzieła, są to najczęściej teksty 
źródłowe. Brak współczesnych mu autorytetów, czy też brak autorytetu w ogóle, 
jest bardzo charakterystyczny dla jego postawy. Jednym z nielicznych nazwisk, któ-
re padło z ust mnicha kilkakrotnie, jest nazwisko rosyjskiego teologa działającego 
we Francji, ojca Mikołaja Afanasjewa. Osobiście jestem głęboko przekonany, że to 
właśnie w myśli ojca Mikołaja należy szukać teologicznych założeń, które zdeter-
minowały kierunek ewolucji twórczości archimandryty. W następnej części refera-
tu przedstawię więc główne postulaty wybitnego, prawosławnego kanonisty, które 
według mnie, znajdują swe odzwierciedlenie w pracach ojca Zenona i jego sposo-
bie myślenia o Kościele i sztuce.

13 Jest to typowe zjawisko dla ponowoczesnej kultury określane przez współczesnych filozofów 
mianem „dysolucji”. Dysolucja jest powolnym wewnętrznym rozkładem całych konceptów, systemów, 
zjawisk kulturowych i społecznych, które często formalnie wydają się zachowywać swą stabilność.
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Teologiczne postulaty ojca Mikołaja Afanasjewa

Mikołaj Afanasjew należy, bez wątpienia, do największych teologów prawo-
sławnych XX wieku. Ten wybitny przedstawiciel „paryskiej szkoły” poświęcił swoje 
życie studiom historii Kościoła, liturgiki i prawa kanonicznego. Znany jest przede 
wszystkim jako teolog, który zdefiniował podstawy „eucharystycznej eklezjologii”, 
na której opiera się struktura i wewnętrzne funkcjonowanie Kościoła prawosław-
nego. Podobnie jak wielu myślicieli jego czasów, ojciec Mikołaj zakładał istnienie 
szczególnego momentu w historii, będącego przyczyną wielowiekowego kryzysu 
Kościoła. Założenie to wiąże się z odrzuceniem idei historycznej ewolucji chrześci-
jaństwa i próbą określenia przyczyn jego „pseudomorfozy”14.

Podczas kiedy większość teologów jego pokolenia zajmowała się krytyką teolo-
gii nowożytnej, według kategorii wypracowanych przez Ojców Kościoła, Afanasjew 
podjął krytykę okresu patrystycznego, opierając się na źródłach epoki przednicej-
skiej, to jest sprzed Soboru Nicejskiego, który miał miejsce w 325 roku15. Głównym 
przedmiotem badań były skutki zjednoczenia Kościoła i władzy Imperium Rzym-
skiego oraz związane z nimi przemiany. Nieco uproszczając poglądy kapłana, moż-
na powiedzieć, że w jego przekonaniu, dekadencja, czyli upadek w Kościele, nie 
zaczyna się wraz z przyjściem scholastyki, lecz wraz z nastaniem epoki soborów 
powszechnych16. Ten złożony system teologiczny opiera się na założeniach charak-
terystycznych dla myśli ikonografa, z których kilka przedstawię pokrótce poniżej.

Miejsce Eucharystii w życiu Kościoła

Nikołaj Afanasjew nadaje Eucharystii centralne znaczenie jako „sakramento-
wi sakramentów” lub „sakramentowi Kościoła”. Przedstawia on Eucharystię jako 
niezbędny warunek, aby być w Kościele i być Kościołem. Według Afanasjewa jest 

14 „Pseudomorfoza” to termin z dziedziny biologii. W 1936 roku o. Georgij Florowski użył go po 
raz pierwszy w kontekście przemian w sposobie uprawiania teologii w środowisku prawosławnych 
myślicieli, którzy poczynając od XVII wieku stopniowo adaptują normy łacińskiej „szkolnej teologii”, 
Г. Флоровский, Пути русского богословия, Paryż 1983, s. 56.

15 Ojciec Mikołaj, będąc uczniem wybitnego rosyjskiego historyka kościoła Aleksandra Do-
brokłonskiego był wnikliwym badaczem dzieł pisarzy wczesnochrześcijańskich. W jego dziełach 
szczególne miejsce zajmują pisma Nowego Testamentu, głównie Dzieje Apostolskie i Listy ap. Pawła, 
pisma najstarszych pisarzy kościelnych, źródła historyczne oraz dokumenty soborów i synodów lo-
kalnych. Źródła te stały się dla niego pryzmatem, przez który postrzegał i według którego oceniał 
dalszą historię Kościoła.

16 Afanasjew nigdy nie podejmował spekulacji na temat dogmatów ogłaszanych przez sobory 
powszechne. Analizował w szczególności kanony definiowane na tych soborach oraz praktykę dyscy-
plinarną i liturgiczną Kościoła.
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ona najważniejszym źródłem wszelkich Łask, przyczyną i konsekwencją wszyst-
kiego. Znaczenie sakramentu staje się podstawą „eklezjologii eucharystycznej”, we-
dług której pełnia Kościoła w jego „katolickim” wymiarze i pełnia Jego Łaski jest 
wszędzie tam, gdzie sprawowana jest Eucharystia i tam, gdzie jest biskup, którego 
głównym zadaniem jest zapewnić jej sprawowanie17.

„Królewskie kapłaństwo” (1 P 2, 9). 
Znaczenie laików w życiu i sakramentach Kościoła

W ujęciu teologa laikat to nie tylko wierni uczestniczący aktywnie w życiu 
wspólnoty. Teolog postrzega Naród Boży jako niezbędny warunek obecności Ła-
ski, element recepcji Kościoła, bez którego zgody i uczestnictwa faktycznie żaden 
z sakramentów nie może być sprawowany. 

Dialog ekumeniczny

W pracach prawosławnego kapłana szczególne miejsce zajmuje dialog ekume-
niczny i problem jedności Kościoła. Zwraca on uwagę na utratę przez chrześcijań-
stwo wielkiego Daru Miłości, który kierował Kościołem pierwszych wieków. W naj-
starszej historii Kościoła znajdował on płaszczyznę dialogu i zbliżenia podzielonych 
konfesji chrześcijańskich. Był szczególnie zaangażowany w dialog z Kościołem 
rzymskokatolickim. Należy on do tych nielicznych prawosławnych teologów, którzy 
uważali, że różnice doktrynalne między Kościołem prawosławnym i rzymskokato-
lickim nie są wystarczające do zerwania łączności eucharystycznej. W przekonaniu 
ojca Mikołaja, Eucharystia jest nie tylko konsekwencją jedności Kościoła, lecz rów-
nież jej źródłem. Uważał on, iż w przypadku relacji wspomnianych wyżej Kościołów 
interkomunia jest niezbędnym krokiem na drodze ku jedności.

„Proistamenos” – jedyny sprawujący ofiarę i przewodniczący 
zebraniu eucharystycznemu

Wczesne źródła liturgiczne i kanoniczne wskazują, że Kościół pierwszych 
wieków nie znał praktyki „współcelebrowania” biskupów lub kapłanów. W litur-
gii eucharystycznej, będącej ikoną Kościoła, tylko jedna osoba na obraz Chrystusa 
dokonuje ofiary w imieniu całego zgromadzenia. Liturgiczna idea jedynego pre-

17 Mikołaj Afanasjew przeciwstawia „eklezjologię eucharystyczną”, opartą na myśli św. Ignacego 
Antiocheńskiego, „uniwersalistycznej” koncepcji św. Cypriana z Kartaginy, który postrzegał „katolic-
kość” Kościoła jako sumę oddzielnych wspólnot, będącą gwarancją pełni i jedności Kościoła.
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zydującego (gr. proistamenos) znalazła swoje odzwierciedlenie w eklezjologii ro-
syjskiego teologa, w której zwierzchnictwo pierwszego biskupa, stojącego na czele 
całego Kościoła, zajmuje określone miejsce. Według oceny niektórych współcze-
snych badaczy tego problemu, kwestia ta zbliża go do eklezjologii Kościoła rzym-
skokatolickiego.

Teologia ojca Mikołaja Afanasjewa w sztuce archimandryty Zenona

Sztuka archimandryty Zenona ma w swej istocie prowokacyjny charakter. 
Trudno ocenić w jakiej mierze wpłynęły na niego społeczne czynniki wynikają-
ce z nastrojów w Kościele w Rosji w dobie transformacji na progu nowej epoki. 
Nie budzi jednak wątpliwości fakt, że bez względu na prawdziwe motywy, które 
ukształtowały specyfikę jego sztuki, to właśnie w teologii ojca Mikołaja Afanasjewa 
znalazła ona swe ideowe podstawy. Ojciec Zenon przejął od niego przede wszyst-
kim samą metodę refleksji, opartą na reinterpretacji historii chrześcijaństwa i jego 
dziedzictwa. Jego droga twórcza przedstawia sobą proces „oczyszczania” tradycji, 
poprzez odrzucanie następujących po sobie „historycznych warstw” dorobku dzie-
dzictwa sztuki chrześcijańskiej. Na tej podstawie, rezygnuje on zarówno z klasycz-
nych rozwiązań stylistycznych właściwych dla ikonografii średniowiecza, jak i sen-
su i znaczenia obrazów, które nadała im historia. 

W projektowanych przez ikonografa wnętrzach przejawia się idea powrotu do 
doświadczenia pierwotnego Kościoła. Charakteryzuje je ascetyczna surowość, mi-
nimalizm i szlachetna prostota. Jednym z ważnych elementów jest redukcja prze-
grody ołtarzowej, która niewątpliwie ma ułatwić wiernym świadome uczestnictwo 
w sprawowanych nabożeństwach. Archimandryta nadaje Eucharystii centralne 
znaczenie. Burzy ustanowioną zależność obrazów, zastępując ją własną hierarchią 
wizerunków, w której to właśnie kompozycja Komunii Apostołów otrzymuje naj-
ważniejsze znaczenie.

W „eucharystycznej eklezjologii” ojca Mikołaja o. Zenon znalazł również 
podstawę do budowania relacji z Kościołem rzymskokatolickim. Jedność Kościo-
łów wydaje się jedną z najważniejszych motywacji artystycznych twórcy. Starania 
o przezwyciężenie antagonizmów między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem 
leżą u podstaw zarówno wyboru techniki, ikonograficznych tematów, sposobu ich 
łączenia, jak i ewolucji stylu. Podobnie jak Mikołaj Afanasjew, jako płaszczyznę 
dialogu obiera on sztukę późnoantycznego świata, w którym narodziło się chrze-
ścijaństwo i długo pozostawało niepodzielone. Wybór starożytnych stolic kultury 
klasycznej, Aten i Rzymu, jako podstawowego źródła inspiracji, ma bez wątpienia 
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pomóc, zarówno rzymskim katolikom, jak i prawosławnym, to znaczy chrześcija-
nom łacińskiej i greckiej tradycji, odnaleźć się w jego twórczości18.

Zakończenie

Wśród wielu tendencji i kierunków sztuki ikony, które wyłoniły się na prze-
łomie XX i XXI wieku, twórczość archimandryty Zenona zajmuje niewątpliwie 
najważniejsze miejsce. Charakter jego sztuki sakralnej w ogromnej mierze został 
ukształtowany przez kontekst, w którym przyszło mu żyć. W elementach jego bio-
grafii trudno nie dostrzec buntownika, będącego zawsze w opozycji wobec przy-
jętych norm i dogmatów. Twórczość o. Zenona, jak w przypadku wielu wielkich 
artystów, jest twórczością sprzeciwu, wynikającą z nieakceptowania panujących za-
sad. Można wiele zarzucić poglądom, metodyce czy sposobie pracy mnicha. Moż-
na zadawać sobie pytania, czy malarstwo ikonowe w jego interpretacji znajduje się 
jeszcze w granicach samej definicji ikony, czy może wykracza daleko poza jej ramy; 
czy jego dzieła świadczą o narodzinach nowej historii ikony, czy też są zapowiedzią 
jej nieuniknionego końca; czy jego sztuka jest rzeczywiście liturgiczną i katolic-
ką w swoim wymiarze, czy też jest ona znakiem ostatecznego triumfu jednostki 
w „post-eklezjalnym” chrześcijaństwie nowych czasów. 

Przedmiotem niniejszego studium nie jest ocena postawy o. Zenona, lecz 
znaczenia jego spuścizny twórczej dla najnowszej historii odrodzenia ikony. Ar-
chimandryta bardzo często postrzegany jest jako artysta tradycyjny, często nawet 
określany jako „ikonograf kopista”. Nie ulega jednak wątpliwości, iż spośród mala-
rzy inspirujących się ikoną obecnie, należy on do najbardziej nowatorskich. Ojciec 
Zenon, opierając się na teologicznych założeniach Mikołaja Afanasjewa, stworzył 
własny system ikonograficzny, spójną i całościową syntezę, stając się najbardziej 
znaczącym, najbardziej wpływowym i najbardziej oryginalnym współczesnym ar-
tystą ikonografem, który faktycznie wprowadził ikonę do ponowoczesnej rzeczy-
wistości.

18 W ikonografii archimandryty Zenona przejawia się uznanie zwierzchnictwa bądź przewod-
nictwa biskupa Rzymu Kościołowi powszechnemu. Taka eklezjologia wyraża się w sposób wybitny 
w ikonach Pięćdziesiątnicy. W scenach Zstąpienia Świętego Ducha na apostołów ikonograf dokonuje 
znaczących zmian kompozycji, wzorując się na zachodnich przedstawieniach z okresu IX–XIII w. 
Umieszcza on postać apostoła Piotra na miejscu pustej przestrzeni w centrum ikony. Na starożytnych 
ikonach pochodzenia wschodniego na miejscu pustego miejsca widnieje tron Zbawiciela, znak jego 
niewidzialnej obecności i przewodnictwa Kościołowi. Jest więc to zabieg symboliczny, mający na celu 
podkreślenie wyjątkowej roli biskupa Rzymu.
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The artistic venture of Archimandrite Zenon (Teodor) represents a long 
way of searching for new inspirations for contemporary icon painting, which 
led him to the beginnings of Christianity. His work was influenced and 
motivated mainly by the theology of the eminent Orthodox historian and 
canonist, Father Nicholas Afanasiev. Father Zenon, relying on the theological 
assumptions of the Russian thinker, creates his own, modern, artistic 
language, becoming at the same time the most significant and influential 
among contemporary artist-iconographers.
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Atanas Kameszew – 
prawosławny ikonograf w katolickiej katedrze

Fakt, że napisany zgodnie z regułami sztuki ikonopisarskiej wizerunek kato-
lickiego patrona Polski św. Wojciecha (Adalberta) w roku 2002 został wprowadzo-
ny do prymasowskiej katedry w Gnieźnie, należy uznać za wyjątkowe wydarzenie. 
Jego duchowa głębia odsłania wspólnotę katolickiej i prawosławnej wiary, odzwier-
ciedlając ewangeliczne wezwanie do jedności wszystkich chrześcijan: „i nastanie 
jedna owczarnia, jeden pasterz” (J 10, 16).

W niełatwych i historycznie skomplikowanych relacjach między Kościołem 
katolickim i prawosławnym w Polsce decyzja arcybiskupa Henryka Muszyńskie-
go (ówczesnego gnieźnieńskiego metropolity) o wprowadzeniu tej ikony do ka-
tedry bez wątpienia wpisywała się w nauczanie papieża św. Jana Pawła II, który 
podczas całego swojego pontyfikatu uczynił wiele gestów o charakterze ekume-
nicznym. Wystarczy wspomnieć chociażby wydanie w czerwcu 1985 roku z okazji 
tysiącsetnej rocznicy dzieła ewangelizacji św. Cyryla i Metodego encykliki Slavo-
rum apostoli czy kilkukrotne spotkania w Rzymie z patriarchą Konstantynopola 
Bartłomiejem I1. W ten sposób ikona św. Wojciecha stworzona przez bułgarskie-
go ikonopisarza Atanasa Kameszewa stała się znakiem pojednania między oboma 
konfesjami, tym ważniejszym, że św. Wojciech przez niektórych prawosławnych 

1 W roku 1995 Bartłomiej I przewodniczył prawosławnej delegacji, która co roku uczestniczy 
w rzymskich uroczystościach ku czci świętych Piotra i Pawła, w 2002 r. odwiedził Rzym w drodze do 
Asyżu na Dzień Modlitwy o Pokój, zaś w 2004 na zaproszenie papieża przebywał w Rzymie w związ-
ku z 40. rocznicą spotkania papieża Pawła VI i patriarchy Atenagorasa I, które miało miejsce w Jero-
zolimie 5 i 6 stycznia 1964. W setną rocznicę urodzin Jana Pawła II (w maju 2020 r.) na łamach wa-
tykańskiego dziennika „L’Osservatore Romano” ukazało się bardzo osobiste wspomnienie patriarchy 
Bartłomieja I o papieżu-Polaku, zatytułowane Na rzecz dialogu i godności człowieka.
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duchownych postrzegany jest jako przeciwnik słowiańskiego rytu obecnego na po-
łudniowych terenach średniowiecznej Polski. 

Obecność ikony w katolickiej katedrze uzmysławia także inny fenomen eku-
menicznego dialogu, który mimo przeszkód toczy się jednak między wschodnim 
i zachodnim chrześcijaństwem. Mamy tu na myśli rosnące na Zachodzie zainte-
resowanie wschodnią duchowością, które przejawia się z jednej strony fascynacją 
modlitwą Jezusową2, z drugiej zaś  teologią ikony. Prawosławne wyobrażenia Chry-
stusa i świętych przypominają bowiem katolikom o tym, iż ikona nie jest tylko wy-
obrażeniem tych postaci, lecz przede wszystkim ich uobecnieniem w obrazie. Ta 
zapomniana na Zachodzie od czasów narodzin malarstwa renesansowego prawda 
staje się dzisiaj ożywczym tchnieniem nie tylko w sztuce sakralnej, lecz także w roz-
ważaniach na temat kondycji współczesnego człowieka i jego przeżywania sacrum. 

Rozważając zatem głęboki sens obecności ikony w sakralnej przestrzeni ka-
tolickiej świątyni, należy uwzględnić zarówno jej doczesny, jak i metafizyczny 
wymiar. Święty Wojciech, patron Polski wyobrażony na prawosławnej ikonie jest 
tu potwierdzeniem, że mistyka chrześcijańska niekoniecznie wpisana jest tylko 
w charyzmat prawosławia, lecz może ujawniać się także w duchowości zachodnie-
go chrześcijaństwa. Tę szczególną wartość ikony jako duchowego pomostu mię-
dzy bratnimi konfesjami dobrze rozumiał św. Jan Paweł II, któremu dedykowany 
był drugi wizerunek św. Wojciecha, który Atnas Kameszew napisał na zamówienie 
Prezydenta Miasta Gniezna Jaromira Dziela jako dar dla papieża. Aby zrozumieć 
wymowę obu tych gestów, tzn. wprowadzenia ikony św. Wojciecha do gnieźnień-
skiej katedry i planów ofiarowania jej Janowi Pawłowi II (nieziszczonych z powodu 
śmierci papieża), należy prześledzić genezę powstania obu tych wizerunków i ko-
leje ich losów. 

Atanasa Kameszewa gnieźnianie poznali dzięki wystawie jego ikon zorganizo-
wanej w marcu roku 2000 z inicjatywy autorów niniejszego artykułu, którzy chcieli 
w ten sposób przybliżyć mieszkańcom miasta prawosławną tradycję pisania świę-
tych wizerunków na desce. Inicjatywa ta wpisywała się w kalendarz obchodów przy-
padającego wówczas millenium Zjazdu-Synodu Gnieźnieńskiego i była zarazem 
częścią programu edukacyjnego Collegium Europaeum Gnesnense UAM. Program 
ten miał na celu ukazanie w praktyce przejawów dialogu międzykulturowego roz-
wijającego się w duchu ekumenicznego pojednania prawosławia i katolicyzmu, co 
bliskie było papieskiej idei „Europy oddychającej dwojgiem swoich płuc”.3 Zapro-
szenie bułgarskiego artysty do przeprowadzenia warsztatów pisania ikon, a także 

2 T. Grabowski, Wprowadzenie. Wspomnienia z góry Athos, [w:] A. Durel, Mądrość mnichów 
z góry Athos, Poznań 2021, s. 7–45.

3 Gnieźnieńska księga tysiąclecia, red. A.W. Mikołajczak, Gniezno 2003, s. 195–200. 
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wygłoszenia wykładów dotyczących sztuki cerkiewnej4 dało jednocześnie asumpt 
do zaprezentowania jego dzieł szerszej publiczności. 

Szczególnie istotne stało się w tym względzie wyrażenie przez księdza arcybi-
skupa Henryka Muszyńskiego zgody na zorganizowanie wystawy w szacownych 
murach gnieźnieńskiej katedry. Ikony prezentowane były w katedralnej kaplicy Po-
tockich w dniach 10–14 marca 2000. Nadało to wystawie wyjątkową rangę i jedno-
cześnie przyczyniło się do uświadomienia sobie przez zwiedzającą ją publiczność, 
że sztuka pisania ikon jest integralnym składnikiem chrześcijaństwa, niezależnie 
od późniejszego rozejścia się dróg jego wschodniej i zachodniej tradycji5. Jak na-
uczał bowiem św. Jan Damasceński: „Ikona jest widzialnością niewidzialnego i nie 
mającego obrazu, ale przedstawionego w sposób cielesny ze względu na słabość 
naszego rozumienia”6. Prócz tego w dniu rozpoczęcia wystawy w gotyckim kościele 
św. Jana odbył się z udziałem artysty panel kulturowy, który stanowił próbę wza-
jemnego zrozumienia pomiędzy tradycjami Wschodu i Zachodu. Wieczorem zaś 
miał miejsce w katedrze koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu Zespołu Kame-
ralnego Cerkwi Prawosławnej Cyryla i Metodego i Prawosławnego Ordynariatu 
WP „Oktoich” z Wrocławia pod dyrekcją ks. Grzegorza Cybulskiego7. 

Z wszystkich tych działań narodziła się idea napisania przez Atanasa Kame-
szewa ikony św. Wojciecha, patrona Gniezna i Polski, która miała na stałe zawisnąć 
w prymasowskiej katedrze. Zamysł ten skonkretyzował się podczas audiencji, któ-
rej ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński udzielił artyście, przyjmując go w swym 
pałacu. Było to podniosłe spotkanie, podczas którego ustalono szczegóły wizerun-
ku i jego religijną wymowę, która miała łączyć tradycję prawosławnej sztuki z du-
chową wrażliwością katolickich wiernych. Inspiracją do tego miały być pochodzące 
z XII wieku spiżowe Drzwi Gnieźnieńskie, w osiemnastu scenach ukazujące życie 
św. Wojciecha. Drugim źródłem stać się miała wschodnia tradycja ukazywania na 
ikonach wizerunków świętych otoczonych scenami z ich życia, której artysta miał 
pozostać wierny. Było to niełatwe zadanie, wymagające nie tylko artystycznego 
kunsztu, lecz także znajomości zachodniej hagiografii i języka ikonograficznych 
symboli właściwych dla wizerunków świętego Wojciecha malowanych w manie-
rze zachodniej. Połączenie tych wszystkich elementów stworzyło dzieło wybitne 
i wyjątkowe o wymiarze ekumenicznym, przejawiającym się zarówno w treści, jak 

4 Atanas Kameszew jest nauczycielem malarstwa religijnego w Liceum Plastycznym im. Canka 
Ławrenowa w Płowdiwie.

5 M. Mikołajczak, Jak się pisze ikony?, „Życie Uniwersyteckie” 4 (84)/2000, s. 12.
6 Św. Jan Damasceński, Mowa przeciw tym, którzy odrzucają święte obrazy (Contra imaginum 

calumniatores) 17, tłum. M.M. Dylewska, „Vox Patrum” 19 (1999), t. 36–37, s. 509.
7 Gnieźnieńska księga tysiąclecia…, s. 197.
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i w formie niezwykłej ikony, która przedstawia wizję świętości przekraczającej kon-
fesyjne granice. Rozmiary tej ikony są stosunkowo niewielkie i wynoszą 47 x 52 
cm8, jednak ikona Atanasa Kameszewa jest dziełem szczególnym ze względu na 
swój artystyczny zamysł, a także duchowy wymiar, który odzwierciedla charyzmat 
św. Wojciecha. Zwrócił na to uwagę arcybiskup Stanisław Gądecki w przedmowie 
do wyboru fragmentów z łacińskich żywotów świętego pisząc: 

To, co w postaci św. Wojciecha wydaje się najcenniejsze, wynika nie tyle z jego 
umiejętności pokonywania siebie, ile raczej ze zdolności przekraczania granic 
dzielących ludzi. Tej mocy nabył on przyjmując w pełni słowa Chrystusa: „Wy 
jesteście solą ziemi… Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 13–14). Prawdy tej nie 
zatrzymał dla siebie, ale poniósł ją bezkompromisowo współczesnemu światu, 
nie zważając na istniejące granice, ani na kontrasty w mentalności ludzi.9

Dzieło Atanasa Kameszewa odsłania właśnie ten wymiar świętości Wojciecha-
-Adalberta, rozpisując go na kilku płaszczyznach. Tworzą one archetypiczne prze-
słanie wizerunku, odzwierciedlone w jego przemyślanej kompozycji. W centrum 
ukazana została postać świętego w szatach biskupich z paliuszem, przy czym dobór 
kolorów odpowiada tutaj symbolice męczeństwa i nadziei życia wiecznego. Do tej 
pierwszej odwołuje się czerwień dalmatyki, mająca obrazować przelaną krew, tę 
drugą zaś wyobraża zieleń ornatu, która w tradycji kościelnej wyraża życie i jego 
zwycięstwo nad śmiercią, a także duchowe przebudzenie i rozkwit10. Do cierpie-
nia oraz niosącej nadzieję zbawienia misjonarskiej posługi Wojciecha nawiązują 
też wyobrażone na ikonie atrybuty. W prawej ręce trzyma on krzyż jako symbol 
męki Chrystusa, ale i własnego męczeństwa poniesionego z rąk pogańskich Pru-
sów. Jednocześnie krzyż jest znakiem zwycięstwa życia nad śmiercią. W uniesionej 
lewej dłoni św. Wojciech trzyma księgę Ewangelii, w której zawarte są słowa życia 
niesione przez niego poganom11. Centralna postać umieszczona jest na złotym tle 
w kowczegu. Napis po obu jej stronach brzmi: HAGIOS ADALBERTOS i wykonany 
został za pomocą liter alfabetu greckiego, wśród których znalazł się także cyrylicki 
znak Ь towarzyszący literze Λ i na sposób słowiański miękczący tę głoskę12. 

8 W albumie księdza biskupa Michała Janochy, gdzie opublikowana została jej reprodukcja, wy-
olbrzymiono jej rozmiary i błędnie podano 170 x 160 cm. Zob. M. Janocha, Ikony w Polsce od średnio-
wiecza do współczesności, Warszawa 2008, s. 45.

9 Abp. S. Gądecki, Przedmowa, [w:] A.W. Mikołajczak, Księga żywota świętego Wojciecha, Gnie-
zno 1997, s. III.

10 E. Smykowska, Ikona. Mały słownik, Warszawa 2008, s. 19, 92.
11 J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficz-

nych, Kraków 2009, s. 621–622.
12 Zabieg ten wzorowany jest na wcześniejszym wizerunku św. Wojciecha wykonanym przez 

rosyjskiego artystę.
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Otaczające centralną postać świętego sceny z jego życia wzorowane są na kwa-
terach Drzwi Gnieźnieńskich. Artysta wybrał sześć spośród osiemnastu przedsta-
wionych tam scen, koncentrując się na najważniejszych momentach Wojciechowej 
biografii. Po prawej stronie świętego znajdują się trzy przedstawienia odnoszące 
się do okresu sprzed jego wyruszenia na misję do Prusów. Pierwsze od góry uka-
zuje narodziny świętego, co odpowiada pierwszej od dołu kwaterze lewego skrzy-
dła Drzwi Gnieźnieńskich. Scena ta odzwierciedla opis zawarty w Sancti Adalberti 
Pragensis episcopi et martyris Vita altera Brunona z Kwerfurtu: „Z tej to pary miłej 
Bogu i za Jego przyczyną połączonej węzłem małżeńskim narodził się syn, który 
odrodzony w sakramencie chrztu otrzymał imię Wojciech”13.

Poniżej znajduje się scena oblacji, czyli ofiarowania w świątyni małego Woj-
ciecha, cierpiącego na tajemniczą chorobę zagrażającą jego życiu. Oznaczało to, 
że rodzice przeznaczyli go do stanu duchownego. Odpowiada to drugiej od dołu 
kwaterze lewego skrzydła Drzwi Gnieźnieńskich, ta zaś odwołuje się do kolejnego 
fragmentu Vita altera Brunona z Kwerfurtu: 

„Nie dla nas, Panie, nie dla nas żyje ta chłopczyna, lecz na chwałę Maryi, by jako 
sługa Boży nosił na karku Twe jarzmo”. To mówiąc kładą go na ołtarzu Dziewicy, 
a w tejże chwili znika ból i dziecię zdrowieje na calutkim ciele14. 

Ostatnia u dołu scena w tej części ikony ukazuje Wojciecha wypędzającego złe-
go ducha z opętanego. Było to znakiem posiadania przez niego nadprzyrodzonych 
mocy, umożliwiających walkę ze złem w rozmaitych jego postaciach. Na Drzwiach 
Gnieźnieńskich wydarzenie to przedstawia szósta kwatera lewego skrzydła, która 
odnosi się do Vita prior Jana Kanapariusza, gdzie czytamy:

Pewien człowiek w kościele opętany został, jak mówią, przez diabła. Gdy przed 
tronem biskupim zaczął on wykrzykiwać grzechy, do których się poczuwał, 
przystąpili doń słudzy ołtarza i modląc się za nieszczęśnika, nastawali świętymi 
słowy na jego wroga. Plugawy zaś demon wrzeszczał ustami owego człeka […]15. 

Trzy sceny umieszczone po lewej ręce świętego (tej trzymającej księgę) od-
wołują się do niesienia słowa Bożego Prusom, czyli misjonarskiej działalności 
Wojciecha, a także jego męczeńskiej śmierci i przeniesienia relikwii do gnieźnień-
skiej katedry. Pierwsza z nich przedstawia świętego przybywającego łodzią do po-
gańskiego kraju i nauczającego jego mieszkańców. Jest to przetworzenie dziesiątej 

13 A.W. Mikołajczak, Księga żywota świętego Wojciecha, Gniezno 1997, s. 3.
14 Ibidem, s. 5.
15 Ibidem, s. 11.
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(pierwszej od góry na prawym skrzydle) kwatery Drzwi Gnieźnieńskich. Opisuje 
to Vita posterior Brunona z Kwerfurtu w następujących słowach:

Stanął zatem rycerz Boży na niewielkim skrawku ziemi, który omywały rzecz-
ne fale, upodobniając go do wyspy […]. Nareszcie na małej łódce nadpłynęła 
skądś gromada ludzi, którzy wyskoczyli na ląd i bełkocząc coś po barbarzyńsku, 
z wściekłością poszukiwali przybyszów16.

Poniżej kolejna scena przedstawia śmierć św. Wojciecha, który przebijany jest 
włócznią i jednocześnie odrąbywana jest jego głowa. Tak właśnie martyrium przed-
stawia czternasta scena (piąta od góry) na prawym skrzydle Drzwi Gnieźnieńskich. 
Dokonało się to 23 kwietnia 997 roku prawdopodobnie w miejscowości Święty 
Gaj, dziś w województwie warmińsko-mazurskim. W Vita prior Jana Kanapariusza 
i Brunonowym Vita posterior zostało to opisane następująco:

Z rozjuszonej zgrai wyrwał się wówczas zajadły Sicco i wstrząsając włócznią 
z całych sił ugodził Wojciecha, na wskroś przebijając mu serce. Był on ofiarni-
kiem pogańskich bałwanów i przywódcą owej bandy, przeto niejako z obowiąz-
ku pierwszy zadał mu ranę. Wówczas przybiegli pozostali i wielokroć go raniąc, 
wyładowali na nim swą wściekłość (V. prior). On zaś, obejmując śmierć przy-
jaciółkę, wyciągnął ramiona jak na krzyżu, który tak bardzo miłował (V. poste-
rior)17.

Ostatnia scena zarówno w narracji Drzwi Gnieźnieńskich (umieszczona 
w osiemnastej, najniższej kwaterze prawego skrzydła), jak i namalowana przez 
Atanasa Kameszewa u dołu po lewej ręce postaci św. Wojciecha, przedstawia zło-
żenie jego relikwii w gnieźnieńskiej katedrze. Jest to niejako akt fundacji polskiej 
metropolii kościelnej, potwierdzony potem na Zjeździe-Synodzie Gnieźnieńskim 
w roku 1000 przez wysłannika papieża Sylwestra II oraz cesarza Ottona III18, któ-
ry przybył by oddać cześć relikwiom męczennika odzyskanym od Prusów przez 
Bolesława III. Sam akt tej translacji i złożenia do grobu opisany został w Miracula 
sancti Adalberti: 

 Książę Bolesław, obawiając się utracić w wyniku jakiegoś złego przypadku tak 
cenny skarb, 6 listopada [997 r.] uroczyście przeniósł święte relikwie do Gnie-
zna. Przez chwalebne zasługi męczennika dokonywały się tu odtąd niezliczone 
cuda19.

16 Ibidem, s. 23.
17 Ibidem, s. 29.
18 Thietmari, Merseburgensis episcopi, Chronicon, ed. R. Holtzmann, Monumenta Germaniae 

Historica, Scriptores, Nova Series, t. IX, Lib. IV, Berlin 1935, s. 44–46.
19 A.W. Mikołajczak, Księga żywota świętego Wojciecha…, s. 36–37.
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Wszystkie sceny wybrane przez Atanasa Kameszewa mają więc swe źródłowe 
potwierdzenie w tekstach hagiograficznych, a także pierwowzory w romańskich 
płaskorzeźbach paneli Drzwi Gnieźnieńskich. Dysponując nimi artysta przetworzył 
je na malarskie wyobrażenia, nadając im kolory zgodne z symboliką barw charak-
terystyczną dla ikon. Połączył w ten sposób manierę charakterystyczną dla sztuki 
brązowniczej wczesnego średniowiecza z techniką malarską typową dla bizantyj-
skich ikon z tego samego okresu. Z ikon zaczerpnął również wieńczące całą kom-
pozycję półpostaciowe wyobrażenie Chrystusa w mandorli z rozłożonymi w geście 
oranta ramionami i otwartą przed Nim księgą. Po prawej i lewej stronie Zbawiciela 
widnieją chóry anielskie, a pod nim symbolicznie przedstawione Słońce i Księżyc. 
Artysta zastosował także bardzo ciekawy zabieg nawiązujący do pokrywania ikon 
metalowymi koszulkami, co w wypadku jego dzieła ograniczyło się do umiesz-
czenia u dołu ikony pasa złoconej blachy, w której wycięty został napis „ŚWIĘTY 
WOJCIECH”, wykonany literami łacińskiego alfabetu z zachowaniem polskich 
znaków diakrytycznych. W ten sposób spotkały się tutaj trzy alfabety (grecki, cyry-
licki i łaciński), ważne dla ekumenicznej wizji chrześcijaństwa, przekraczającej kul-
turowe granice łacińskiego Zachodu i grecko-bizantyńskiego Wschodu. Kameszew 
wyraził takim sposobem syntezę wschodniej i zachodniej tradycji chrześcijańskiej 
sztuki sakralnej, co znakomicie odzwierciedliło ideę ekumenii, przyświecającą fun-
datorowi ikony, ówczesnemu metropolicie gnieźnieńskiemu, księdzu arcybiskupo-
wi Henrykowi Muszyńskiemu.

Gnieźnieńska ikona wpisywała się także w program pontyfikatu papieża Jana 
Pawła II, który właśnie na Wzgórzu Lecha podczas swojej pielgrzymki do Polski 
w 1997 roku 3 czerwca wypowiedział znamienne słowa, będące doniosłym przesła-
niem nauczania Kościoła w kwestii europejskiego zjednoczenia:

Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten naj-
głębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało 
chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim zrozumieniem człowieka i wkła-
dem w rozwój dziejów ludów i narodów20.  

Wspominając zaś dzieło św. Wojciecha podczas wygłoszonej wówczas homilii, 
papież zapytywał: 

Jakże można liczyć na zbudowanie „wspólnego domu” dla całej Europy, jeśli 
zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych 
spoiwem solidarnej miłości społecznej będącej owocem miłości Boga? O taką 
właśnie rzeczywistość zabiegał św. Wojciech, za taką przyszłość oddał swoje ży-
cie. On też dzisiaj nam przypomina, iż nie można zbudować nowego porządku 

20 Cyt. za: Gnieźnieńska Księga Tysiąclecia…, s. 73.
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bez odnowionego człowieka, tego najmocniejszego fundamentu każdego społe-
czeństwa21.

W dużej mierze słowa te stały się inspiracją dla zamysłu wręczenia Janowi 
Pawłowi II ikony św. Wojciecha jako daru od władz i mieszkańców miasta Gniezna. 
Miał to być wyraz wdzięczności za papieską pielgrzymkę do grobu Świętego oraz 
wyraz solidarności z wizją Europy nakreśloną przez papieża na Wzgórzu Lecha 
wobec zaproszonych wówczas na spotkanie prezydentów: Czech – Vaclava Havla, 
Litwy – Algirdasa Brazauskasa, Niemiec – Romana Herzoga, Słowacji – Michala 
Kovača, Ukrainy – Leonida Kuczmy, Węgier – Arpada Göncza i Polski – Aleksan-
dra Kwaśniewskiego. Projekt ten dojrzewał przez kilka lat i angażował wiele osób, 
zarówno ze strony polskiej, jak i osobistości watykańskich. Ostatecznie zamówienie 
na tę ikonę otrzymał – od ówczesnego Prezydenta Gniezna Jaromira Dziela – rów-
nież Atanas Kameszew, którego wcześniejsze dzieło wzbudziło podziw gnieźnian, 
adorujących je w XIV-wiecznej kaplicy Pana Jezusa w katedrze. 

Wizja artystyczna podyktowana była w tym wypadku podobnymi przesłanka-
mi, jakie wcześniej przyświecały arcybiskupowi Henrykowi Muszyńskiemu, stąd 
ikona dla papieża świadomie powtarzać miała wszystkie omówione wyżej motywy 
i symbole, dlatego nie będziemy ich bliżej analizowali, gdyż są nieomal identyczne. 
Inny jest jedynie ciężar gatunkowy zamówienia, które spoczęło na barkach bułgar-
skiego artysty. Musiał on teraz zmierzyć się nie tylko z wyzwaniem artystycznym, 
lecz także swą religijną tożsamością wyznawcy prawosławia, mającego stworzyć 
ikonę dla papieża, będącego symbolem Kościoła zachodniego. Było to więc wy-
zwanie duchowe, które Atanas Kameszew podjął, pamiętając o pielgrzymce Jana 
Pawła II do Bułgarii w 2002 roku, gdy oddał on hołd dziedzictwu świętych Cyryla 
i Metodego oraz wkładowi prawosławnych Bułgarów w chrześcijańską cywilizację 
Europy.

Śmierć papieża Jana Pawła II w dniu 2 kwietnia 2005 roku uniemożliwiła oso-
biste wręczenie mu ikony (zaplanowane na maj 2005), jednakże nie przekreśliła 
całego zamysłu przekazania tego daru do Rzymu. Związane z tym rozmaite proble-
my i konieczność dodatkowych uzgodnień sprawiły, że realizacja projektu przecią-
gnęła się o rok. W maju 2006 wyruszyła jednak z Gniezna do Rzymu pielgrzymka 
z ikoną, której towarzyszyła delegacja władz miasta Gniezna na czele z prezyden-
tem Jaromirem Dzielem, radnych oraz pracowników Urzędu Miasta wraz z Ata-
nasem Kameszewem. W Rzymie czekał na nich arcybiskup Henryk Muszyński. 
Cała gnieźnieńska delegacja w symbolicznym geście złożyła ikonę na grobie Jana 
Pawła II w grotach watykańskich. Następnie ikona została przeniesiona procesyjnie 

21  Ibidem, s. 73–75.
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ulicami Wiecznego Miasta i wprowadzona do kościoła św. Bartłomieja na Wyspie 
Tybrowej. Tam podczas specjalnego nabożeństwa została umieszczona na ołtarzu, 
gdzie znalazła swoje stałe miejsce adoracji.

Fakt, że właśnie kościół św. Bartłomieja stał się miejscem tej uroczystości ma 
swą głęboko symboliczną wymowę. Pierwotnie świątynia nosiła wezwanie św. Woj-
ciecha-Adalberta, co wiązało się ze zdeponowaniem w niej przez cesarza Ottona III 
relikwii ramienia św. Wojciecha22, o którym to darze wspomina w swej kronice Gall 
zwany Anonimem: „Na zadatek zaś przyjaźni cesarz zamiast chorągwi tryumfal-
nej, darował mu gwóźdź z Krzyża świętego wraz z włócznią św. Maurycego, w za-
mian za co Bolesław ofiarował cesarzowi ramię św. Wojciecha”23. Cenna relikwia 
do dzisiaj przechowywana jest w bocznej kaplicy kościoła św. Bartłomieja – kaplicy 
pod wezwaniem św. Wojciecha-Adalberta. W ten sposób obie ikony Atanasa Ka-
meszewa, „gnieźnieńska” i „rzymska” znajdują się w miejscach, gdzie promieniuje 
sacrum Wojciechowych relikwii, które wciąż doznają tam czci.

Wydaje się, że przypomnienie historii związanej z oboma tymi ikonami jest 
ważne dla uświadomienia sobie nie tylko uniwersalności charyzmatu św. Wojcie-
cha, lecz także znaczenia ikon w dialogu ekumenicznym, przekraczającym róż-
nice dogmatyczne prawosławia i katolicyzmu. Jest to poszukiwanie tego, co łączy 
wszystkich chrześcijan, a czego wyrazem jest piękno, o którym Fiodor Dostojewski 
pisał, że zbawi ono świat24. 

22 X. dr Wincenty Smoczyński, Rzym, jego kościoły i pomniki. Upominek pielgrzymom polskim, 
Kraków 1902, s. 191.

23 Galli Anonymi Chronicon, Lib. I, ed. L. Finkel et S. Kętrzyński, Leopoli 1899, s. 6.
24 F. Dostojewski, Idiota, przeł. J. Jędrzejewicz, [w:] idem, Dzieła wybrane, Warszawa 1987, s. 424.
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SUMMARY

Mariola Walczak-Mikołajczakowa, Aleksander Mikołajczak
Atanas Kameshev – Orthodox Iconographer 

in the Catholic Cathedral 
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The authors describe the history of two images of St. Adalbert created 
in the technique and canon of writing Orthodox icons. Atanas Kameshev, 
a Bulgarian Orthodox iconographer, created both images. The first, asso-
ciated with the Gniezno Synods-Reunions tradition, which began in 2000, 
was hung in the local cathedral. The second, made several years later on 
the Mayor of Gniezno’s request, was to be presented to Pope John Paul II. 
It eventually found a home on the altar of Rome’s San Bartolomeo church.
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Ikona czy obraz sakralny? Pisać czy malować? – 
kilka dylematów słownych wokół pojęć związanych 

ze sztuką prawosławną w Polsce

Na wstępie chcę zaznaczyć, że w niniejszym artykule nie aspiruję do przed-
stawienia szczegółowej językoznawczej analizy, gdyż nie jestem specjalistą w tej 
dziedzinie, mimo filologicznego wykształcenia. Przedstawiona przeze mnie per-
spektywa jest kulturoznawcza z elementami językoznawczymi i wierzę, że może 
się przyczynić do poszerzenia omawianych badań w przyszłości. Przytaczam przy-
kłady wykorzystania słów i ich semantyki do określenia procesu tworzenia obra-
zów – w jego przenośnym i dosłownym znaczeniu. Kontekst stanowi obszar kultu-
ry prawosławnej i współcześnie rozpowszechniona sztuka pisania/malowania ikon 
na gruncie polskim. Odnosząc się do problematyki użycia leksykalnego sformuło-
wania „pisać ikony” czy też „ikonopisanie”, przeprowadzę krótką analizę porów-
nawczą tych terminów w czterech językach żywych: polskim, bułgarskim, rosyj-
skim i greckim i dwóch martwych: starogreckim i (staro)cerkiewnosłowiańskim. 
Istotne dla mnie będzie zakreślenie tła kulturowego, dzięki czemu spróbuję znaleźć 
argumenty na uzasadnienie wyboru określonych form językowych na oznaczenie 
czynności wykonywania ikon. Zaznaczam również, iż nie jest moją ambicją zane-
gowanie używania w języku polskim sformułowania „malować ikony” czy też „ma-
larstwo ikonowe”. Chcę jednak dowieść, że odrzucane przez niektórych badaczy 
polskich sformułowania „pisać ikony” czy „ikonopisanie” zasługują na akceptację 
i powinny funkcjonować w języku polskim na równych zasadach.
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Słowo

Na kolumnie pochodzącej z XIII w. w świątyni 40. męczenników w Wielkim 
Tyrnowie w Bułgarii można przeczytać następujący napis w języku cerkiewnosło-
wiańskim (nazywanym również starobułgarskim):

В(Ъ) ЛѢТО Ϛ•Ѱ•Л•И [6738; 1230 г.] ІНД(ИКТА) •Г• [3] АЗЪ ІѠ(АННЪ) 
АСѢНЬ ВЪ Х҃(РИСТА) Б҃(ОГ)А ВѢРНЫ ЦР҃Ь И САМОДРЪЖЕЦЪ БЛЪ-
ГАРОМЪ С(ЪІ)НЪ СТАРОГО АСѢНѢ ЦР҃Ѣ СЪЗДАХЪ ѠТЪ ЗАЧѦЛА 
И ПИСАНИЕМ(Ъ) ѸКРАСІХ(Ъ) ДО КОНЦА ПРѢЧ(Ь)СТНѪѪ СІѪ 
ЦРЬКѠВЬ ВЪ ИМѦ С(ВѦ)ТЪІХЪ •M• [40] М(Ѫ)Ч(Ь)Н(И)КЪ ИХЖЕ 
ПОМОЩИѪ ВЪ •И•В• [12] ЛѢТО Ц(А)Р(Ь)СТВА МОЕГО В(Ъ) ѤЖЕ 
ЛѢТО ПИСААШЕ СѦ ХРАМЪ СЪ ИЗЛѢЗОХ(Ъ) НА БРАНЬ ВЪ РѠ-
МАНИѪ И РАЗБИХ(Ъ) ВОЇСКѪ ГРЪЦКѪ И САМОГО ЦРѢ КЮР(А) 
ѲОДОРА КОМНИНА ѨХ(Ъ) СЪ ВСѢМИ БОЛѢРЪ ѤГО А ЗЕМѦ ВСѦ 
ПРѢѦХЪ ѠТЪ ОДРИНА И ДО ДРАЧѢ ГРЬЦКѪ И ЕЩЕ ЖЕ АРБАНА-
СКѪ И СРЪБСКѪѪ ТЪКМО СѪЩЫМ(Ъ) ГРАДОВОМ(Ъ) ОКР(Ъ)СТЬ 
Ц(А)РѢГРАД(А) И САМОГО ТОГО ГРАДА ДРЬЖАХѪ ФРѪЗИ НЪ И 
ТИ ПОД(Ъ) РѪКѪ Ц(А)Р(Ь)СТВА МОЕГО ПОВИНОВАХѪ СѦ ПОНЕ-
ЖЕ ИНОГО ЦРѢ НЕ ИМѢХѪ РАЗВѢ МЕНЕ И МЪНОѨ РАДИ Д(Ь)НИ 
СВОѨ ИСПРОВАЖДАѦЩЕ БѢХѪ Б҃(ОГ)Ѹ ТАКО ПОВЕЛѢВЬШѸ 
ИБО БЕЗ(Ъ) НЕГО НИ ДѢЛО НИ СЛОВО СЪВРЬШАЕТЬСѦ ТОМѸ 
СЛАВА ВЪ ВѢКЪІ АМИНЪ1.

W tłumaczeniu na język polski:

Latem 6738 (1230), indykcja 3. Ja, Iwan Asen, wierny Chrystusowi car 
i władca Bułgarów, syn starego cara Asena, zbudowałem tę cerkiew 
i udekorowałem w całości malowidłami w imię świętych 40. męczenni-
ków, z których pomocą, w dwunastym roku mojego panowania, kiedy to 
„pisano” tę świątynię, udałem się na wojnę do Cesarstwa Romejskiego 
i rozbiłem greckie wojsko i samego cesarza Teodora Komnena z wszyst-
kimi jego bojarami, a całą ziemią, od Odrinu do Dracza, zawładnąłem 
– grecką, arbanaską i serbską. Frankowie rządzili tylko miastami wokół 
Carogrodu i samym tym miastem, ale i oni przeszli pod władzę moje-
go carstwa, ponieważ nie mieli innego cara oprócz mnie i dzięki mnie 
przeżyli, bo tak uwierzyli w Boga. Bo bez Niego ani dzieła, ani słowa nie 
można uczynić. Jemu Chwała na wieki. Amen2.

1 И. Дуйчев, Из старата българска книжнина, кн. 2, (Книжовни и исторически паметни-
ци от Второто българско царство), София 1943, с. 38–39. 

2 Tłumaczenie: Aleksandra Michalska.
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W tym krótkim tekście „świadectwie”, aby przedstawić czynność malowania, 
użyto czasownika „се изписваше” – pisać/wypisać. Dosłowne tłumaczenie w ję-
zyku polskim nie brzmi tu zręcznie, bo w powszechnym przekonaniu czasownika 
„pisać” używa się tylko i wyłącznie do czynności sporządzania notatek, kreślenia 
znaków graficznych na papierze itp. Jednak Słownik Języka Polskiego pod redakcją 
Witolda Doroszewskiego wymienia też dawny sens tego słowa oznaczający zdo-
bienie rysunkami, deseniami, malowania we wzory. Najpopularniejszym przy-
kładem pozostałości tego znaczenia we współczesnym języku polskim może być 
„pisanie pisanek”, określenie do dziś stosowane na „malowanie wydmuszek” przy 
okazji świąt wielkanocnych3. Fakt ten dowodzi, iż czasownik „pisać” był i jest (choć 
w szczątkowej formie) używany w języku polskim również jako synonim słowa 
„malować/dekorować”.

Dlaczego zatem mamy do czynienia z dylematami leksykalnymi przy nazy-
waniu procesu tworzenia ikon, szczególnie w kontekście słowa „pisać”? W środo-
wisku historyków sztuki, teologów czy osób zajmujących się rozpowszechnianiem 
kursów ikonograficznych możemy dostrzec wręcz radykalne postawy dotyczące 
sformułowań „pisać ikony”, „ikonopisanie” czy rzadziej „ikonopis”. 

Ks. bp profesor Michał Janocha, odrzucając termin „pisać ikony”, przytacza 
argumenty dowodzące zapożyczenia tego terminu z języka rosyjskiego, a właściwie 
z greckiego. Twierdzi, że „greka nie zna czasownika »malować«, tak jak nie zna 
czasownika »malarstwo«”. „Malarstwo” to po grecku „zografia”, czyli „żywe pismo”. 
Język staroruski, którego wnukiem jest m.in. współczesny rosyjski, przejął od Gre-
ków to słowo jako „żiwopis’” (живопись). Grek powie więc, że ikony się pisze, bo 
nie zna czasownika „malować”. Tak samo powie Rosjanin4. Podobną opinię może-
my przeczytać w ślad za popularnymi wirtualnymi źródłami słownikowymi, powo-
łującymi się na o. Henryka Paprockiego5. Za wielkimi autorytetami, jakimi są bez 
wątpienia wymienieni profesorowie, podążają kolejni, którzy odrzucają w języku 
polskim sformułowanie „pisać ikony”. 

Tymczasem, zarówno we współczesnym języku rosyjskim, jak i we współczesnej 
grece, istnieje co najmniej kilka czasowników określających czynność malowania: 

– писать – dopiero na 11. miejscu w słownikowej definicji terminu, tłumaczo-
ne jest jako ‘malować obraz’ i to w określonym kontekście. Czasownik ten 
bez połączenia go z ‘obrazem’ (картину), nie będzie znaczył ‘malować’6;

3 Hasło pisać, <htps://sjp.pwn.pl/doroszewski/pisac;5472258.html> (dostęp 21.10.2021).
4 A piękno świeci w ciemności. Z biskupem Michałem Janochą rozmawia Ewa Kiedio, Biblioteka 

„Więzi”, t. 332, Warszawa 2017, s. 110–111.
5 Ikona, <https://pl.wikipedia.org/wiki/Ikona> (dostęp  21.10. 2021).
6 Писать, <www.gramota.ru/slovari/dic/lop=x&bts=x&ro=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x

&az=x&pe=x&word=%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C> (dostęp 25.10.2021)
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– рисовать, изображать, чертить, малевать, живописать, красить – 
to czasowniki synonimy – znaczą ‘malować’, bez potrzeby łączenia ich 
z określonym konte kstem7.

Inne terminy związane z naszą problematyką tłumaczone są następująco:
– иконопись/иконная живопись – malarstwo ikonowe, ikonografia;
– иконописец – malarz ikon;
– иконописание – malarstwo ikonowe jako czynność/proces8.
Jeszcze ciekawiej przedstawiają się leksykalne zróżnicowania w języku grec-

kim: – γράφω [grapho] – w Nowym Testamencie pojawia się tylko i wyłącznie jako 
czasownik określający czynnoś ć pisania9. W starej grece słowo to mogło znaczyć: 
‘drapać’, ‘skrobać’, ‘kreślić’, ‘rysować’. W okresie późniejszym natomiast, w czasach 
Herodota, było używane już na pierwszym miejscu jako określenie rysowania, 
malowania lub barwienia, a dopiero na drugim miejscu do nazywania czynności 
pisania czy też kreślenia figur. Γραφεύς [grapheús] znaczyło malarz lub pisarz10. 
ζωγραφέω [zographeo] natomiast oznaczało: ‘malować z natury, ozdabiać malowi-
dłami’11. Interesujące, że w języku nowogreckim odrębnym słowem określającym 
czynność malowania ikony jest αγιογραφία12 [hagiografia], a αγιογράφος13 [hagio-
grafos] oznacza tego, kto zajmuje się „hagiografią”, czyli pisaniem/malowaniem 
ikon i przedstawień sakralnych. Czasownik βάφω14 [vapho] znaczy odpowiednio 
‘malować/barwić/farbować’ np. ściany, a czasownik ζωγραφίζω15 [zographizo] – 
‘malować/ rysować’, np. obrazy, w odniesieniu do sztuki świeckiej.

W przytoczonym na wstępie języku bułgarskim również mamy do czynienia 
z wielością określeń czynności malowania: w kontekście ikon będzie to czasow-

7 Рисовать, <http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%D1%80%D0 %B8%D1%81%D0%BE 
%D0%B 2%D0%B0%D1%82%D1%8C&all=x > (dostęp  25.10.2021)

8  R. Lewicki, Христианство. Русско-польский словарь. Chrześcijaństwo. Słownik rosyjsko-
polski, Warszawa 2002, s. 126–129.

9 R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 2006, s. 481.
10 Ibidem.
11 Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. 2, Warszawa 1960, s. 402.
12 Αγιογραφία, <www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/

search.html?lq=%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE 
%AF %CE%B1&dq= > (dostęp  25.10.2021)

13 Αγιογράφος, <www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
search.html?lq=%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE% 
BF %CF%82&dq=> (dostęp  25.10.2021)

14 Βάφω, <www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafylli des/
search.html?lq=%CE%B2%CE%AC%CF%86%CF%89&dq=> (dostęp 25.10.2021)

15 Ζωγραφίζω, <www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
search.html?lq=%CE%B6% CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B6%CF%
89&dq=> (dostęp  25.10.2021)
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nik изписвам, w kontekście sztuki malarskiej рисувам, a w odniesieniu do ma-
lowania ścian czy barwienia – боядисвам. Nie spotkamy się raczej z włączaniem 
ikon do opracowań dotyczących живопис – czyli malarstwa. Ikony i ikonografia 
stanowią odrębny dział w historii sztuki sakralnej. Wykorzystanie czasownika из-
писвам w kontekście tworzenia ikon, potwierdzają również dokumenty w postaci 
opracowań podpisów XVIII- i XIX-wiecznych ikonopisów z terenu Bułgarii, które 
zostały odtworzone przez wybitnych badaczy tej dziedziny sztuki16. Innymi termi-
nami, z którymi możemy się spotkać to, pochodzące z języka greckiego: зограф – 
w znaczeniu ikonopis lub arty sta malarz17 i зографисвам – czasownik przestarzały 
określający czynność malowania ikon, najczęściej w formie malowideł ściennych 
w cerkwi18.

Powyższy przegląd potwierdza, iż w obydwu językach przytaczanych przez 
specjalistów, a także w języku bułgarskim – używanym w historycznie ważnym 
dla prawosławnych regionie – wybór czasownika określającego czynność pisania/
malowania ikon nie jest przypadkowy i wyróżnia się w kontekście stosowania in-
nych, określających czynność malowania, ale nie odnoszących się do ikony. Z tej 
powierzchownej analizy możemy wysnuć wniosek, że to rozróżnienie i użycie sło-
wa ‘pisać’ w kontekście ikony jest przemyślane i ma podkreślać wyjątkowość proce-
su powstawania ikony, jako ‘słowa Bożego w obrazie’, ‘spisanego i przepisywanego’, 
dochowującego wierności określonym zasadom, nawet jeśli nie zostały one odno-
towane w tradycji pisanej. Ponadto, biorąc pod uwagę odrzucanie sformułowania 
„pisać ikony”, powinniśmy zastanowić się nad używaniem rozpowszechnionego 
terminu „ikona”. Czy fakt, iż jest to słowo pochodzące z języka greckiego, oznacza-
jące „obraz”, powinien je dyskwalifikować, czy powinno być uznane za pomyłkę 
historyczną? Czy może jednak rozróżnienie „ikony” i „obrazy” ma swoje głębsze 
uzasadnienie. By zrozumieć teologiczny wymiar sformułowania „pisać ikony”, war-
to przytoczyć kilka perspektyw filozofów, teologów, antropologów kultury, dla któ-
rych ikona jest punktem wyjścia do głębszych rozważań w obrębie dziedzin, które 
reprezentują.

16 Dane udostępnione dzięki uprzejmości prof. Iwanki Gergowej z Instytutu Badań nad Sztuką 
przy Bułgarskiej Akademii Nauk.

17 Зограф, <http://talkoven.onlinerechnik.com/duma/%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D1%80%
D0%B0%D1%84 > (dostęp 21.10.2021).

18 Зографисвам, <http://talkoven.onlinerechnik.com/duma/%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D1
%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BC > (dostęp  21.10.2021).
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Obraz

Jako historyczka sztuki problemem zajmowała się prof. Barbara Dąb-Kalinow-
ska w pracy Ikony i obrazy. W swojej analizie podkreślała różnicę w traktowaniu 
ikony przez ikonodulów i teologów zachodnich, zwłaszcza w okresie sporu iko-
noklastycznego. Mówiła, że jest to „odmowa uznania przez tych ostatnich ikon jako 
teofanii, „widzialnego znaku promieniującej obecności i łaski Boga”19, co pociągało 
za sobą początkową niezgodę na oddawanie im czci. Przytaczając myśli Pseudo-
-Dionizego twierdziła, że uzasadnieniem dla obrońców ikon konieczności ich ist-
nienia była nie tylko potrzeba odzwierciedlenia prawzorów, ale i fakt, że „wznoszą 
one człowieka ku niepojętemu przez rozum praobrazowi”20. Nie zapominając, że 
całkowite podobieństwo ikony do praobrazu jest niemożliwe i wręcz niepożąda-
ne (gdyż mogłoby prowadzić do idolatrii), zbliżamy się do niego dzięki językowi 
przedstawieniowemu i odpowiednim środkom obranym po to, by doświadczyć 
cudu obcowania z Nim. Dąb-Kalinowska jednocześnie zaznaczała, że „teologia 
wschodnia, w przeciwieństwie do zachodniej, bardzo wiele uwagi poświęcała obra-
zom, co w konsekwencji doprowadziło do stworzenia teologii ikony”21. Dodając, że 
wszystkie spory teologiczne soborów Kościoła wschodniego w dużej mierze doty-
czyły ikon, przywoływała ten, który był w kontekście dyskusji o obrazie religijnym 
najważniejszym, czyli sobór nicejski II22. Ustalone zasady kultu i teologii obrazu na 
Wschodzie w kontraście do formalnego bogactwa obrazów Zachodu doprowadziły 
do zaistnienia wyraźnej różnicy w uprawianiu malarstwa religijnego23. Ta różnica 
w traktowaniu ikony pociąga za sobą prawdopodobnie późniejsze trudności w zro-
zumieniu sformułowania leksykalnego dotyczącego samego procesu jej powstawa-
nia nazywanego „pisaniem”24. Równie ważny stał się także stosunek teologii ikony 
do twórców ikon, którzy mając narzuconą wierność tradycji zarówno w treści, jak 
i w formie, byli ograniczeni w swojej indywidualności. Ikony nie miały być przeto 
wynikiem osobistych wizji, ale „produktami zbiorowego doświadczenia Kościoła, 
któremu malarze winni podporządkować swój talent i umiejętności”, pisze Dąb-Ka-
linowska25. Ponadto anonimowość dzieł i wymóg ascetycznego, moralnego życia 
ikonopisów prowadziły często do wywyższania ich do poziomu świętych, co także 

19 B. Dąb-Kalinowska, Ikony i obrazy, Warszawa 2000, s. 13.
20 Ibidem, s. 21.
21 Ibidem, s. 24.
22 Ibidem.
23 Dokumenty Soborów Powszechnych, t. I: Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstanty-

nopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325–787), red. A. Baron, H. Pietras SJ, Kraków 2002, s. 327–381.
24 Sformułowanie to rozważam w kontekście ikony w formie tablicowej.
25 B. Dąb-Kalinowska, op. cit., s. 27.
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pokazuje szczególne podejście do sztuki odtwarzania czy zbliżania się w czynności 
pisania ikon do świętych praobrazów.

Obraz – słowo – litera

Odrębnym zagadnieniem jest słowo na samej ikonie jako jej oznaczenie, 
jako „znak wszechobecności Logosu, potwierdzenie nieprzemijającego charakte-
ru przedstawionego wydarzenia”26, które jakoby „nadaje jej imię” i w następstwie, 
poprzez to „zjednoczenie imienia z wyobrażeniem” ikona może być uświęcona 
w cerkwi. Ikona staje się przez to „nazwanym obrazem, słowem-obrazem, imie-
niem-obrazem”27. Teologia ikony chrześcijańskiego Wschodu wyznaczyła jej li-
turgiczny i mistyczny wymiar oraz kryteria jej wartościowania. Niedopuszczanie 
do niej naturalizmu i zmysłowości, brak zgody na malowanie żywego modelu 
w obrazach religijnych wbrew rozpowszechnionemu zjawisku w epoce renesansu 
włoskiego oraz wierność w doborze odpowiednich kolorów w powielanych przez 
wieki wzorcach i spisanych w ośrodkach monastycznych hermenejach, utrwalały 
skutecznie kanon ikonograficzny. Wielu współczesnych badaczy jednak podważa 
również istnienie takiego kanonu, zauważając słusznie, że w powielaniu wzorców 
mimo wszystko mamy do czynienia z pewnymi cechami indywidualnymi i nie ma 
spisanych na synodach sztywnych norm dotyczących technicznej strony tworzenia 
obrazów sakralnych. Jednakowoż, jeśli prześledzimy, jak te same tematy ikonogra-
ficzne zmieniały się przez wieki w Kościele Wschodnim i Zachodnim, dojdziemy 
do przekonania, że Wschód mimo wszystko jest nadal silnie przywiązany do wy-
znaczonych przed laty wzorców, a zeświecczenie i wprowadzanie do zachodnich 
obrazów elementów współczesnych danej epoce – od ubioru po wnętrza i pejzaże, 
aż po kontrowersyjne w odbiorze interpretacje w sztuce sakralnej, mogą doskonale 
tłumaczyć zachowawczość Ortodoksji i jej zapobiegawczość w ewentualnym bluź-
nierczym i bałwochwalczym podejściu do sacrum, jakim jest ikona. W tym kon-
tekście ciekawe jest zauważalne w ostatnich dekadach żywe zainteresowanie ikoną 
ze strony Kościoła katolickiego i czerpanie inspiracji ze źródeł sprzed podziału Ko-
ściołów. Zauważalna tendencja w wykorzystywaniu ikony do ewangelizacji wier-
nych jest jedną z tych funkcji omawianego typu obrazu, które były podkreślane 
w obronie ikon w okresie sporu ikonoklastycznego28. Uspienski podkreśla, że ikona 

26 Ibidem, s. 28–29.
27 S. Bułgakow, Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny, tłum. H. Paprocki, Bydgoszcz 2002, s. 70.
28 Jan z Damaszku, Trzy mowy o wrogach obrazów, cyt. za: H. Belting, Obraz i kult. Historia ob-

razu przed epoką sztuki, tłum. T. Zatorski, Gdańsk 2010, s. 574.
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stanowi integralną część religii, jest sposobem na poznanie Boga i jedną z form 
kontaktu z Nim: 

W oczach Kościoła ikona nie jest sztuką ilustrującą Pismo Święte; nie jest ję-
zykiem, który zastępuje słowa czy całą księgę, lecz jest równa Pismu Świętemu 
co do funkcji głoszenia słowa Bożego, przekazywania jego sensu, podobnie jak 
to czynią teksty liturgiczne. Dlatego ikona odgrywa w Kościele tę samą rolę, co 
Pismo, posiada identyczny sens liturgiczny, dogmatyczny i dydaktyczny29. 

Warto się zastanowić, czy każdy obraz pozostawiony w cerkwi spełnia te kry-
teria i czy potrafi sprostać tak surowym wymogom. Uspienski na poparcie swych 
słów przywołuje św. Symeona z Salonik: „Przedstawiaj więc za pomocą kolorów 
i zgodnie z Tradycją – a będzie to malowidło prawdziwe, niczym Pismo w księ-
gach, i spłynie nań łaska Boża, jako że to, co przedstawione, jest święte”30. Ikona 
ma wyrażać symbolicznie „stan wewnętrznej doskonałości”, który poprzez swą nie-
wyrażalność jest określany również jako „stan doskonałego milczenia”31. Poprzez 
unikanie wyrażania cielesności, otwiera na wartości duchowe, poprzez „rozumne 
ukierunkowanie zmysłów”, nie pozwala, by grzech przenikał za pośrednictwem 
obrazów przez narządy wzroku, słuchu, dotyku, smaku, powonienia – a więc zmy-
słów, które są „wrotami duszy” i powinny być na grzech „pozamykane”32. Jest to 
ponownie myśl teologiczna, której w malarstwie sakralnym Zachodu trudno się 
doszukać.

Paul Evdokimov natomiast, mówiąc o tym, jak ikona jest „nieczuła na rze-
czywistość materialną zjawisk, tak jak się one przedstawiają w zwyczajnej optyce, 
narzuca za to widzowi swe własne zasady i uczy go prawdziwej wizji. To doskonała 
wiedza, która umożliwia odczucie, prawie „dotykalne” świata „nadzmysłowego”33. 
„Każda nasza ikona jest ikoną Ikony”34 – stwierdza Siergiej Bułgakow. I „jeśli naru-
sza się prawidłową relację obrazu z Praobrazem, to wtedy z jednej strony mamy po 
prostu obraz religijny, rodzaj malarstwa portretowego o charakterze subiektywno-
-antropomorficznym, nie mający w sobie obiektywizmu i mocy, a z drugiej strony 
fetyszyzm, zabobon graniczący z idolatrią”35.

Ikona zatem to dzieło objawione przez Boga i „spisane” przez malarza, który 
„pisze” i „przepisuje” te same obrazy jak księgę, nie pozwalając sobie na swobodę 

29 L. Uspienski, Teologia ikony, tłum. M. Żurawska, Poznań 1991, s. 108.
30 Ibidem, s. 140.
31 Ibidem, s. 143.
32 Ibidem, s. 147, powołuje się tu na myśli Pseudo-Antoniego Wielkiego i Izajasza Anachorety.
33 P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 1986, s. 291.
34 S. Bułgakow, op. cit., s. 99.
35 Ibidem, s. 80.
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interpretacji, tak by dochować wierności oryginałowi i nie odbiegać od określone-
go od wieków kanonu (czy też, jak wolą niektórzy, tradycji). Ponieważ odnosi się do 
spraw wiecznych i nieprzemijających, sama nie podlega przemianom. Jest „oknem 
ku Absolutowi” i otwiera się na najgłębszą tajemnicę Boga36. Irina Jazykowa, po-
wołując się na czterostopniowy system interpretacji Pisma Św. według św. Augu-
styna i pamiętając, że „ikona to Słowo Boże w obrazach”, proponuje czytać ikonę 
na poziomach literalnym, alegorycznym, moralnym i anagogicznym. „Ikona jako 
tekst staje się nie tylko nosicielką informacji, ale bodźcem pobudzającym informa-
cje w osobie ją kontemplującej”37. Evdokimov pisze w swej rozprawie Sztuka ikony. 
Teologia piękna, że „aby się spotkać z Pięknem twarzą w twarz, aby osiągnąć jego 
promieniowanie łaską, trzeba przez trans-ascendencję, przez przekroczenie tego, 
co wyczuwalne i pojmowalne, pokonać sekretne drzwi Świątyni, a tymi drzwiami 
jest Ikona”38. „Piękno, jak przekonywał badacz, przychodzi na spotkanie naszego 
ducha nie po to, by go zachwycić, lecz by otworzyć go na palącą bliskość Boga-
-Osoby”39. Władysław Tatarkiewicz w swej monumentalnej Historii estetyki pisze, 
że trójwymiarowa plastyka nie była wprawdzie formalnie zakazana w Bizancjum, 
ale nie była stosowana: zbyt wiele było w niej materii i realności, aby mogło być 
dla niej miejsce w sztuce mającej przedstawiać tylko wieczyste prawzory rzeczy. 
Estetyka nakazująca przedstawianie pierwowzorów, nie zaś przemijającego wyglą-
du rzeczy, niewiele pozostawiała miejsca na fantazje artysty i oryginalne pomysły, 
prowadziła do ustalonej ikonografii i niezmiennych kanonów40. 

Kontemplacja ikony natomiast nie jest aktem estetycznego zachwytu, to 
przede wszystkim akt modlitewny, „w którym uchwycenie sensu piękna przecho-
dzi w uchwycenie piękna sensu, a w tym procesie człowiek wewnętrzny rośnie, 
a zewnętrzny maleje”41. Tego typu związek, pisze Jazykowa, nie pozwala malarstwu 
ikonowemu stać się „sztuką dla sztuki”, do czego ciąży każdy rodzaj artystycznej 
działalności. Sztuka jest w Kościele w pełnym sensie tego słowa „służebnicą teo-
logii”. Warto przytoczyć tu również słowa jednego z Ojców Kościoła, Klemensa 
z Aleksandrii, który pisał: „Sztuka mami was swymi czarami […] i przywiedzie 
was do tego, że czcicie i modlicie się do obrazów. Obraz oddaje podobieństwo? 
Powinno się sztukę pochwalać, ale niech ona nie zwodzi ludzi, jakby była rzeczywi-

36 I. Jazykowa, Świat ikony, tłum. H. Paprocki, Warszawa 2009, s. 22.
37 Ibidem, s. 22.
38 P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, tłum. M. Żurawska, Warszawa 2010, s. 82.
39 Ibidem.
40 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 2, Warszawa 2009, s. 44.
41 I. Jazykowa, op. cit., s. 20.
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stością”42. Leonid Uspienski wspomina o potrzebnym darze łaski Ducha Świętego 
w pisaniu ikon i dodaje: „Nie można przedstawić świętości, której nie widać; jest 
ona niewyrażalna ani słowem, ani wizerunkiem, ani żadnym ludzkim sposobem. 
W ikonie może ona być zaznaczona tylko za pomocą form, kolorów i linii sym-
bolicznych, za pomocą ustanowionego przez Kościół języka malarskiego [...]”43. 
Bułgakow natomiast mówi: „Sztuka patrzy na rzecz, ale poprzez rzecz i poza rzecz. 
Sztuka widzi w rzeczy jej meta-rzecz lub proto-rzecz, jej obraz myślowy lub ideę. 
Ona rozszyfrowuje kryptogram bytu, przemieniający rzecz w rodzaj hieroglifu sen-
su, a tym samym wzbogaca ją artystycznie”44. Jak zatem traktować sztukę sakralną, 
która odstępuje od kanonów, która nie trzyma się archetypów, a jednocześnie chce 
dowieść, że jest „natchniona” i chce być rozpowszechniana w formie „ikony”? Czy 
nie powinniśmy stosować w tym przypadku rozróżnienia na ikonę ortokanoniczną 
i nieortokanoniczną45? A kiedy indziej jeszcze na ikonę i obraz? Mając świadomość 
znaczenia terminu „eikon”, byłoby zasadne zaznaczanie różnicy między „pisanym 
obrazem”, spełniającym ustalone od wieków normy, a obrazem malowanym nie-
pokornie i odstępującym od kanonów, który jest inspiracją ikoną czy też indywi-
dualną i swobodną interpretacją tejże. Tłumacząc sens pisania ikony według okre-
ślonych reguł i zajmując się „językiem bizantyjskiej ikonografii”, bułgarski badacz 
Aleksander Stojkow używa ciekawego porównania:

Nowe dzieła multiplikują i przechowują tajemnicę, powtarzając jej ideę. Każde 
dzieło w bizantyjskiej ikonografii synekdochicznie zawiera język całości, tak jak 
w genetyce lub w holografii. Dlatego ważnym jest, by każde nowe dzieło było 
wykonywane według zasad kanonicznych46.

Każdy element zawiera w sobie kod genetyczny całego obrazu i może go od-
tworzyć – oto sens ikony jako obrazu, który ma nas łączyć z praobrazem i archety-
pem boskości. Podobnie jak współcześnie semantycznie różne od pierwowzoru 
słowo „ikona” używane w popkulturze – odsyła nas do zbioru wartości przynależ-
nych danemu obrazowi.

O wadze procesu powstawania ikony i istotnych teologicznie jego aspektach 
pisze również Paweł Florenski, co w kontekście słowa γραφω jest szczególnie waż-
ne. Mówi on bowiem o etapie grawerowania wizerunku na desce, od czego zale-
ży późniejszy kształt i wierność tradycji lub jej brak w przedstawieniu. „Rzeźbię”, 

42 L. Uspienski, op. cit., s. 11.
43 Ibidem, s. 141.
44 S. Bułgakow, op. cit., s. 43.
45 Taki podział proponuje Karol Klauza w: Teologiczna hermeneutyka ikony, Lublin 2002, s. 154.
46 A. Стойков, Езикът на пространството във византийската иконография, Русе 2013, 

s. 10.
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„wyskrobuję”, „graweruję” – to przecież pierwotne znaczenia przywołanego cza-
sownika greckiego47. Cennym źródłem informacji o traktowaniu sztuki malowania 
ikon jest Hermeneja czyli objaśnienie sztuki malarskiej, którą napisał na początku 
XVIII w. Dionizjusz z Furny – mnich z Góry Athos. We wstępie podręcznika pisze:

Malarzom zaś, ozdobionym przyrodzonymi talentami, przedkładam tutaj spo-
soby tego kunsztu, dzięki którym zgodnie z wymogami piękna, ładu i celowości 
będą mogli posługiwać się kolorami i trafnie wybierać w świątyniach miejsca na 
malowane obrazy, tak aby harmonijnie i wdzięcznie ozdobić wyobrażenie fir-
mamentu kościoła, w szczególności zaś Twoje podobne słońcu i pełne wdzięku 
oblicze, wiecznie przemieniające się w zwierciadle ducha zgromadzenia poboż-
nych, odnawiającego się po kres czasów. Oby dzięki temu mogli odrywać się od 
marnej przyziemności i bodaj trochę wznosić ku pierwowzorowi, czerpiąc miłą 
nadzieję z kontemplowania przedwiecznego piękna48.

Bardziej lub mniej szczegółowo opisane zasady technologiczne i ikonograficz-
ne świadczą o uwadze i olbrzymim wysiłku włożonym w same przygotowania do 
wykonania określonego dzieła, a następnie trud włożony w dalsze etapy jego two-
rzenia. Proces technologiczny wpływa znacząco na wymiar teologiczny ikony, bez 
tychże zasad traci on sens medytacyjny, czyli modlitewny.

Technologia wydaje się być tak samo ważna jak teologia i te dwie sfery przeni-
kają się, współgrają, wzajemnie na siebie oddziaływując. Fakt powstawania herme-
nei w wielu ośrodkach kultu i tworzenia według nich ikon dowodzi, że dla prawo-
sławnych istotne było kierowanie się określonymi przepisami i kanonami w sztuce 
sakralnej. Niedopuszczanie wpływów zachodnioeuropejskiej sztuki opartej na re-
alizmie i naturalizmie do przedstawień m.in. tematów biblijnych, miało swój sens. 
Dzięki temu ikona ortokanoniczna przez wieki utrzymuje swój przekaz duchowy 
w niezmienionej formie. Obawa przed wypaczeniem wizerunków i deformacją 
przesłania ikony w wyniku doboru nieodpowiednich środków plastycznego wyra-
zu doprowadziła do swego rodzaju zakonserwowania ikony. Dlatego też, ponownie 
odwołując się do przytoczonej wyżej metafory Aleksandra Stojkowa, kiedy uży-
wamy tego terminu, wiemy, że tak jak we współczesnym użyciu ikon w obsłudze 
informatycznej, po jej „kliknięciu” zostaniemy odesłani do określonej typografii.

Zgodnie z terminologią Pseudo-Dionizego Areopagity Bóg jest Hiper-Ikoną49, 
a sama ikona w swojej wartości symbolu przewyższa sztukę, tak jak Biblia znajdu-
je swoje miejsce ponad powszechną literaturą i poezją. „Piękno ikony mieści się 

47 P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, tłum. Z. Podgórzec, Warszawa 1984, s. 178. 
48 Dionizjusz z Furny, Hermeneia czyli objaśnienie sztuki malarskiej, tłum. I. Kania, Kraków 

2003, s. 3–4. 
49  P. Evdokimov, op. cit., s. 177.
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w hierarchicznej równowadze skrajnych wymagań. Poniżej pewnej granicy jest to 
tylko zwyczajny rysunek”50. 

Tym cytatem chciałabym zamknąć swój artykuł, w którym zarysowałam 
problem związany z leksyką dotyczącą „pisania ikon” i osadziłam ją w kontekście 
kultury prawosławnej. Uważam, że aby w pełni zrozumieć użycie tej terminolo-
gii, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę teologiczne jej ugruntowanie. Przy-
taczając przykłady różnorodności werbalizowania czynności wykonywania ikon 
w kilku językach dowiodłam, że mimo zróżnicowania i możliwości wyboru cza-
sowników określających „malowanie”, wspólnym dla wszystkich jest rdzeń, który 
tłumaczymy jako „piszę”. Fakt ten podkreśla wagę i wyjątkowość procesu, podczas 
którego powstaje ikona, i odsyła nas do argumentów teologicznych. Sama teolo-
gia ikony, niepopularna w Kościele zachodnim, w tym także w Polsce, gdzie więk-
szość mieszkańców jest wyznania rzymskokatolickiego, może tłumaczyć dylematy 
w użyciu przytoczonej terminologii na gruncie polskim. Nie sądzę jednak, by roz-
powszechnienie sformułowań: „malować ikony” czy „malarstwo ikonowe”, lub fakt 
zapożyczenia terminów „pisać ikony” czy „ikonopisanie” z obcych języków mogły 
przekonywać do rezygnacji z tych określeń specyficznej sztuki, wyróżniającej się 
na tle malarstwa sakralnego i świeckiego kultury Zachodu.

SUMMARY

Aleksandra F. Michalska
Icon or Sacred Image? Write or Paint? – a Few Verbal Dilemmas 

Around Concepts Related to Orthodox Art in Poland

Keywords: icon, sacred image, icon painting, icon writing, Orthodox art

The first and especially the second decade of the 21st century resulted 
in the creation of many iconographic schools in Poland. These schools were 
of various ranges, in different regions and addressed to various groups of 
interested parties. They developed in a formally regulated manner in secular 
or Church institutions, but also in private art studios or parishes. Depending 
on the experience and educational background of the teacher, icon writing 

50 Ibidem, s. 81.
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can be a science consistent with canon and developed on the basis of the 
Orthodox religion or deviate significantly from the models adopted in that 
culture. There are also innovative tendencies in the iconography represented 
by theologically aware artists. All of them, however, are united by the fact 
that there is a dispute over the Polish nomenclature of activities related to 
making icons. One basic linguistical dilemma among theorists is whether we 
should use the term „write an icon”. The word „icon-writer” already exists 
in the Dictionary of the Polish Language, but „icon-writing” is replaced 
with „iconography” or „icon painting”. Is the reference to „Russianism” or 
„Greekism” in this case justification for not introducing the word „icon-
writing” into the formal circulation as well? And so what about the use of the 
word „icon”, which in Greek means „a picture”? Aware of the complexity of 
the problem, I would like to outline the lexical dilemmas related to the spread 
of the art of creating icons in Poland, recalling the theological dimension of 
icons in cultural context.





Latopisy Akademii Supraskiej
12

Słowa kluczowe: służebnik, kapłan, proskomidia, diskos, grafika

Alicja Zofia Nowak
ORCID 0000-0001-5549-7550

Uniwersytet Jagielloński

Słowo i obraz – diskos w drukowanych służebnikach 
pierwszej połowy XVII wieku (metropolia kijowska)

W XVII wieku w służebnikach pojawiły się odbitki graficzne, które czyniły 
księgę bardziej atrakcyjną nie tylko ze względu na zdobnictwo, ale przede wszyst-
kim z punktu widzenia funkcjonalności, ważny był bowiem użytkowy wymiar ry-
cin. Zawierały one często instruktaż dla celebransów, uzupełniając tekstowy ko-
mentarz do liturgii zamieszczony w rubrykach. W omawianym okresie dodawano 
do ksiąg również bardziej szczegółowe objaśnienia tekstowe, co świadczy o dążeniu 
redaktorów do nadania im waloru przewodnika dla kapłanów.

W rękopiśmiennych księgach liturgicznych wizualne pomoce dla szafarzy 
sakramentów i księży odprawiających liturgię występowały rzadko, były to np. 
schematy w formie drzewa, które ułatwiały określenie stopnia pokrewieństwa kan-
dydatów do sakramentu małżeństwa. Zachował się też schemat ułożenia cząstek 
na diskosie, który odzwierciedlał współczesną praktykę układania ich w trakcie 
proskomidii (choć inaczej niż dziś cząstka poświęcona świętym była tylko jedna1) 
z pontyfikalnej dwujęzycznej (słowiański i łaciński) wersji Liturgii św. Jana Chryzo-
stoma z około połowy XVII wieku (il. 1).

1 The Pontifical Liturgy of Saint John Chrysostom. A manuscript of the 17th Century in the Slavon-
ic text and Latin translation, edit. C. Sipovič, London 1978, s. 174 (fotokopia oryginału z przedstawie-
niem diskosu: s. 68 z cyrylickimi inskrypcjami i s. 69 z inskrypcjami częściowo łacińskimi). Autorem 
najstarszego rękopiśmiennego pontyfikału był Teodor Skuminowicz, prawosławny hieromnich, bliski 
współpracownik metropolity kijowskiego Piotra Mohyły, uczestnik kijowskiego soboru w 1640 r., 
który w 1643 r. przeszedł na rzymski katolicyzm i napisał pracę polemiczną pt. Przyczyny porzucenia 
disuniej (Wilno 1643). W 1652 r. Skuninowicz został wileńskim biskupem pomocniczym i tytular-
nym gratianopolitańskim. Zdaniem Czesława Sipowicza pracował nad pontyfikałem od około 1623 
do 1652 r., a następnie podarował rękopis Bazylianom z rzymskiej świątyni pw. Świętych Sergiusza 
i Bakchusa w Rzymie, por. ibidem, s. 127–135. 
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Ryciny ze schematem diskosu to najczęściej występujące przedstawienia 
w drukowanych XVII-wiecznych służebnikach w metropolii kijowskiej. Towarzy-
szyły one komentarzom w rubrykach części pierwszej liturgii (proskomidii), któ-
rej najważniejszym elementem jest przygotowanie darów ofiarnych, stających się 
podczas anafory Ciałem i Krwią Chrystusa. Na pytanie, czy przedstawienia te po-
magały kapłanom i czy odzwierciedlały dążność do porządkowania praktyki litur-
gicznej, trzeba odpowiedzieć pozytywnie – ich praktyczny cel był niepodważalny. 

Proskomidia początkowo stanowiła część liturgii wiernych, którzy przynosili 
dary ofiarne, ale ten zwyczaj ustał i obrzęd został przeniesiony na początek liturgii2, 
stając się częścią rytuałów przygotowawczych obejmujących także wejście kapłana 
do świątyni, przywdziewanie szat liturgicznych, modlitwy, kadzenie i pokrycie da-
rów oraz rozesłanie3. Chleb eucharystyczny przybrał formę prosfory, której górna 
część opisana była greckimi literami IC XC HIKA (Jezus Chrystus Zwycięzca)4. 
W XII wieku można było odprawiać liturgię bez wyjmowania z prosfory cząstek5, 

2 Przesunięcie nastąpiło około VI–VII w., por. np. М.М. Соловій, Божественна літургія, 
історія – розвиток – пояснення, Львів 1999, s. 151–153 (pierwsze wydanie Rzym 1964); М. Мару-
син, Божественна літургія, Pим 1992, s. 151–154; H. Paprocki, Misterium Eucharystii. Interpretacja 
genetyczna liturgii bizantyjskiej, Kraków 2010, s. 129–130. 

3 Badacze dzielą proskomidię/prothesis na dwie lub trzy części: pierwsza obejmuje przygotowanie 
kapłana, na które składa się modlitwa i przywdzianie szat liturgicznych; druga dotyczy darów 
ofiarnych, por. m.in. М.М. Соловій, op. cit. 159–186; J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma. 
Wprowadzenie liturgiczno-biblijne do liturgii eucharystycznej Kościoła Wschodniego, Opole 1998, 
s. 51; М. Марусин, op. cit., s. 153. 

4 H. Paprocki, op. cit., s. 158. 
5 Ibidem, s. 163. 
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jednak już około XIII–XIV wieku proskomidia komplikuje się przez ich wykrawa-
nie6: najpierw tzw. Baranka (Agnec), a następnie cząstek ku czci Bogurodzicy, świę-
tych, żywych i zmarłych7. Do tego celu używano jednej, a z czasem wielu prosfor 
– zależnie od praktyki lokalnej, było ich często pięć, a nawet osiem. Ułożenie wy-
krawanych cząstek oraz ich liczba były początkowo dowolne, zmieniały się w lokal-
nych Kościołach – analiza rękopiśmiennych i drukowanych służebników pokazuje, 
że niekiedy występowały znaczące różnice obrzędowe w tym zakresie8. 

Pierwsze służebniki w metropolii kijowskiej zostały wydrukowane w XVI wie-
ku w Wilnie w oficynie Łukasza i Kuźmy Mamoniczów. Zdaniem badaczy, były one 
zależne w znacznym stopniu od wcześniejszych wersji tej księgi tłoczonej przez 
prywatnych weneckich wydawców zainspirowanych głównie serbskimi rękopisa-
mi9. W edycji z 1583 roku w posłowiu wspomina się o konieczności dystrybucji 
ksiąg potrzebnych i „oczyszczonych z błędów”10, zaś komentarz w rubrykach zale-
cał umieszczanie cząstek ku czci Matki Bożej i świętych po lewej stronie Baranka, 
a zatem na lewo od cząstki z krzyżem i napisem NIKA, która znajduje się w cen-

6 Ibidem, s. 157. 
7 Ibidem, s. 157–158; Л.Д. Гуцуляк, Божественна Літургія Йоана Золотоустого в київ-

ській митрополії після унії з Римом (період 1596–1839 рр.), Львів 2004, s. 181–187. Na temat 
upamiętniania świętych w trakcie proskomidii w ujęciu historycznym por. J. Charkiewicz, O wspo-
minaniu świętych podczas proskomidii, „ELPIS”, 14, 2012, s. 155–193. O współczesnych różnicach 
obrzędowych, dotyczących intencji cząstek na patenie, por. J. Tofiluk, Różnice w sprawowaniu świętej 
liturgii w lokalnych Kościołach Prawosławnych, „Elpis”, 4/6, 2002, s. 171–175; por. także ks. M. Ławre-
szuk, Różnice związane ze wspomnieniem świętych na proskomidii. Analiza rozbieżności współczesnych 
liturgicznych praktyk z perspektywy potrzeb Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, „El-
pis” 16, 2014, s. 87–94

8 Pokazuje to praca Filareta, por. Филаретъ, Чины литургіи св. Іоанна Златоустаго по изло-
женію cтаропечатныхъ, новоисправленнаго и древлеписьменныхъ служебниковъ, Москва 1899, 
s. 36–44. Także i dziś, zdaniem Jerzego Tofiluka, największe różnice obrzędowe w liturgii pomiędzy 
tradycją grecką i słowiańską, oraz pomiędzy poszczególnymi Kościołami lokalnymi występują wła-
śnie w obrębie proskomidii, por. J. Tofiluk, op. cit. 170.

9 Najstarszy służebnik wydrukowany w Wenecji zredagował hieromnich Pachomiusz, a wypuś-
cił w 1519 roku wojewoda Božidar Vuković. Nie ma w nim jednak graficznego schematu, a wedle 
komentarza cząstki ku czci Bogurodzicy i świętych spoczywać mają po lewej stronie Agnca, por. 
Л.Д. Гуцуляк, Божественна Літургія Йоана Золотоустого в київській митрополії після унії 
з Римом (період 1596–1839 рр.), Львів 2004, s. 182. Na temat tego wydania por. О. Лотоцький, 
Українськi джерела церковного права, Варшава 1931, s. 39. O wydaniach samego drukarza por. 
I. Petrov, Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego 
(koniec XV – początek XVII wieku), Łódź 2015, s. 103–107.

10 Por. „[…] ко очищенію и исправленію ненаученых и неискусных в разумѣ книгописец, 
дабы в церквах Божіих служащіи іереи по искусных книгах служили и отправовали служ-
бы”, cyt. za: O. Лотоцький, op. cit., s. 39. Dzięki uprzejmości dr Tarasa Szmańki z UKU we Lwowie 
korzystam z cyfrowej kopii zabytku, w której brak karty tytułowej (nie zachowała się) oraz posłowia. 
Opis zabytku: Г.Я. Галенчанка, Кніга Беларусі 1517–1917. Зводный каталог, Мінск 1986, nr 14.
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tralnym miejscu na diskosie11. Ku czci świętych, zgodnie z zapisem rubryk, wykra-
wano tylko jedną cząstkę, co odpowiada przedstawieniu ze wspomnianego wyżej 
manuskryptu. W kolejnej wileńskiej edycji, z ok. 1598 roku, która zdaniem bada-
czy jest wznowieniem z poprawkami poprzedniego wydania12, zmiany dotyczyły 
m.in. porządku rozmieszczenia cząstek na diskosie. Komentarz z rubryki powiada-
miał o potrzebie składania cząstek: „Bogurodzicznej” – po prawej, za świętych – po 
lewej stronie Agnca13. Słowu w obu najstarszych edycjach drukowanego Służebnika 
w kijowskiej metropolii, niestety, nie towarzyszy obraz. Brak w nich ilustracji i do-
datkowych objaśnień, jak należy rozumieć strony wskazane w rubryce. Nie wia-
domo zatem, czy jest to perspektywa, relacjonująca obraz widziany oczami ukła-
dającego cząstki na patenie kapłana, czy też prawa strona w komentarzu jest jego 
lewą stroną i zgodna z przedstawieniem Deesis na ikonie. Jak pisał Boris Uspienski 
odniesienie dla stron w obrzędzie cerkiewnym jest dwojakie: jedno zakłada punkt 
widzenia człowieka zwracającego się do Boga, drugie punkt widzenia Boga, przed 
którym stoi człowiek14.

Pierwszym służebnikiem w metropolii kijowskiej, w którym znajdziemy od-
powiedź na powyższe pytania, jest Liturgiarion wydany w 1604 roku w Stratyniu, 
zawierający ryciny ze schematem układu cząstek do konsekracji. Księga ukazała 
się w drukarni należącej do Gedeona Bałabana, biskupa lwowskiego, założyciela 
typografii w Stratyniu i Kryłosie, który podjął działalność wydawniczą z myślą 
o reformie religijnej. Z jego inicjatywy w dwu istniejących zaledwie kilka lat warsz-
tatach zostały przygotowane księgi najważniejsze dla kapłanów: Służebnik, Trebnik 
(1606), Ewangelia Pouczająca (1606) oraz niezachowane do naszych czasów po-
uczenie dla kapłana (Хиротонія. Правило новопоставленому іереєві). Bałaban 
zmarł w 1607 roku nie zdoławszy zrealizować zapowiedzianych w przedmowie do 
służebnika planów wydawniczych15.

Stratyński liturgiarion jest wyjątkowy, ponieważ jest to jedyna księga w metro-
polii kijowskiej, która zawiera aż dwa schematy układu chleba na patenie. Bałaban 

11 Por. Служебник, Вільно 1583, k. 20, 22. Zdaniem Ławrentego Huculaka ten układ jest taki 
sam jak w Służebniku weneckim z 1519 r., por. Л.Д. Гуцуляк, op. cit., s. 182. Księga według Zoi 
Jaroszewicz-Pieresławcew była tłoczona z myślą o odbiorcach na Bałkanach i Moskwie, por. Z. Jaro-
szewicz-Pieresławcew, Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku, 
Olsztyn 2003, s. 67, 151. 

12 Wspomina o tych badaniach Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, ibidem, s. 151.
13 Opieram się na ustaleniach A. Rodosskiego, które przytacza Ławrenty Huculak: Л.Д. Гуцуляк, 

op. cit., s. 182.
14 B. Uspienski, Prawa i lewa strona w obrzędzie cerkiewnym: Znak krzyża u prawosławnych i ka-

tolików, [w:] idem, Krzyż i koło, Gdańsk, 2010, s. 29.
15 Edycja nauk nauczycieli kościelnych, w tym zapewne tłumaczeń Jana Złotoustego, które 

przygotował Gabriel Dorofiejewicz.
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lub redaktorzy pracujący w biskupim centrum uznali bowiem za słuszne zaprezento-
wanie odbiorcy zarówno wzorcowego, jak i błędnego układu cząstek do konsekracji. 
Pierwszemu schematowi w kolorze czarnym (il. 2) towarzyszy apel, by wystrzegać 
się pokazanego na nim układu chleba Przedstawia on diskos z cząstką poświęco-
ną Bogurodzicy i cząstkami świętych znajdującymi się obok siebie po lewej stro-
nie Agnca. Cząstka Bogurodzicy jest ułożona w sposób, którego nie znajdziemy na 
innych później drukowanych rycinach: na wysokości środkowego rzędu z trzech 
z cząstkami ku czci świętych. Cząstki za żywych (7) i (6) zmarłych są pod Agncem16. 
Komentarz do ryciny, informujący, że jest to układ niepoprawny, zamieszczono już 
po prezentacji schematu, na kolejnej stronie księgi17.

Druga patena, nie bez powodu w kolorze czerwonym, którym zwykle druko-
wane są komentarze liturgiczne, powinna być zapamiętana przez kapłana sprawu-
jącego liturgię, ponieważ prezentuje poprawny układ chleba (il. 3)18. Zakłada on 
rozmieszczenie cząstek poświęconych Bogurodzicy na prawo od Agnca (wedle ko-
mentarza i z perspektywy patrzącego na diskos kapłana). Różni się także lokaliza-
cją cząstki „Bogurodzicznej” w stosunku do szeregu cząstek ku czci świętych. Tym 
razem znajduje się ona wyżej w hierarchii, obok pierwszego rzędu z trzech, które 
tworzą zestaw dziewięciu cząstek poświęconych świętym. Pod Barankiem jest po 
jedenaście cząstek kolejno za żywych i zmarłych. 

16 Божествъныѧ лѵⷮргїѧ, Стрꙗтінъ 1604, s. 24.
17 Ibidem, s. 25.
18 Ibidem, s. 26.
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W końcu opisu proskomidii, tuż po rubrykach, znajduje się dodatkowy ar-
tykuł dotyczący rozmieszczania cząstek na diskosie pt. Истолкованїе вꙿ кратцѣ 
о стѣ҃й просфомидїи, и єже каа єстꙿ деснаа старана ст҃го хлѣба на нейже полагати 
обыкохѡⷨ, ст҃ый потиⷬ и часть прⷭтѣй Бц҃и, и прѡчїѧ ст҃ыⷯ девѧⷮ частїи19. Długi 
i obfitujący w wiadomości tytuł wyjaśnia, jak należy rozumieć prawą stronę na do-
danej ilustracji, jest to bowiem ta, którą na stole ofiarnym (żertwiennik) wskazuje 
położenie czaszy (potyr). Kielich stoi w zasięgu prawej ręki kapłana, diskos – lewej. 
Ta interpretacja jest potwierdzona w tekście instrukcji aż dwukrotnie20 i oznacza, 
że schemat graficzny, nakazujący układanie cząstek po prawej stronie, odzwiercie-
dla układ, który widział kapłan przygotowując chleb eucharystyczny. Jest to waż-
ny komentarz i co ciekawe jedyny taki w pierwszej połowie XVII wieku, w którym 
kapłan powinien odwzorować nie tylko schemat graficzny, ale i słowa komentarza 
z rubryk rozumieć wprost, ponieważ prawa strona w opisie jest tu także jego (ka-
płana) prawą stroną. Sam komentarz bez wskazówek mógłby utrudniać rozumie-
nie stron, nie wynika bowiem z niego jednoznacznie, czy dotyczy właściwego rozu-
mienia stron, czy też przyjęto perspektywę kapłana patrzącego na patenę. A zatem 
prawidłowe złożenie cząstek na patenie wymaga ryciny lub dodatkowej instrukcji.

Zdaniem ihumena Filareta wytyczną dla poprawnego rozumienia stron na 
schemacie pateny z cząstkami mógł być krzyż symbolizujący Baranka21. W krzyżu 

19 Ibidem, s. 59–67. Pochodzenie tego tekstu wskazuje Aleksandr Andrejew, któremu dziękuję 
za udostępnienie informacji ze złożonego do druku artykułu: A. Andreev, The Stryatyn Sluzhebnik of 
1604 and the Prothesis Rite in the Early 17th Century, „Ostkirchliche Studien” [w druku]. 

20 Божествъныѧ лѵⷮргїѧ, Стрꙗтінъ 1604, s. 63, 65.
21 Por. Филаретъ, Чины литургіи св. Іоанна Златоустаго…, s. 53.
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patriarszym dolna belka poprzeczna, ułożona ukośnie, uniesionym końcem wska-
zuje stronę prawą. W przedstawieniach Służebnika stratyńskiego ten system ozna-
czania nie funkcjonuje, ponieważ krzyż na obu rycinach jest taki sam, prezentuje 
perspektywę osoby stojącej przed nim. Swoją pozycję zmieniają cząstki, wędrując 
na dwie jego strony, skutkiem czego mają poprawny i niepoprawny układ. W żad-
nym następnym Służebniku z pierwszej połowy XVII wieku nie odwzorowano „po-
prawnej” wersji stratyńskiego schematu. Bałaban, przygotowując księgi liturgiczne, 
korzystał z greckich źródeł (pisał o tym w przedmowie do Trebnika) i, co ciekawe, 
zdawał sobie sprawę z potencjalnych wątpliwości odbiorców, które mogą wynikać 
z odmiennego niż w rękopiśmiennych ruskich źródłach sposobu układania cząstek 
na proskomidii:

Кто порицаетъ намъ ѿ иже разномыслїю радѹющихꙿсѧ ѻ проскомидїи, и ѻ 
частехъ хлѣба на дискосѣ полагаемыхъ несъгласїа ради съ древними писаными 
слѹжебниками. Да вѣсть кождо, ꙗко не ѿ своего мнѣнїа, или мѹдрованїа 
сице положихомъ, но разꙋмъ и разъписанїе ѻ семъ древле блаженныѧ памѧти 
Іеремїи патрїарха вселенꙿского, иже и зде ѹ насъ странꙿствовавшаго, таже и бла-
женѣйшого Мелетїа сꙿ книг Греческихъ намъ ѿ него посланыхъ на словенꙿскїѧ 
съ въсѧкимъ ѻпасꙿствомъ исꙿтолъковати повелѣвше, сице положихѡмъ. Пре-
ложивше же и сїю книгѹ Требникъ22.

Zdaniem Eufymija Kryżanowskiego, Bałaban nie trzymał się greckich źródeł nie-
wolniczo, zachowując wiele ruskich praktyk opisanych w rękopiśmiennych służeb-
nikach23. Niemniej jednak w przypadku diskosu poszedł w ślad za grecką praktyką24.

W żadnym z dwu wileńskich służebników drukowanych w 1617 roku nie było 
poszukiwanych grafik przedstawiających diskos25. Leon Mamonicz, przygotowując 
księgi unitom, nakazywał składanie cząstek po prawej stronie, a pierwszą cząstkę 
ku czci świętych w pobliżu „Bogurodzicznej”26, a zatem tak, jak podpowiada to ry-
cina ze Służebnika stratyńskiego. Jeśli komentarz dotyczył perspektywy kapłana pa-
trzącego na patenę, wówczas następuje pełna zgodność między opisem wileńskim 
i stratyńskim schematem.

22 Гедеѡнъ Балабанъ, Предословїє въ книгоу сїю. Бл҃гоговѣйнымъ іереѡмъ и дїаконѡⷨ и прочимъ 
сщ҃еннаго причта съслꙋжителемъ, и братїѧмъ о Гдⷭѣ возлюбленымъ сп҃сеннѧ молюсѧ, [w:], Мл҃твник 
или Требник изъ ґреческаго ꙗзыка на словенꙿскїй преведеный и изꙿслѣдованый, Stratyń 1606, k. 5.

23 Biskup lwowski potwierdza w przedmowie, że z nich korzystał, por. ibidem, k. 5v.
24 Е.М. Крыжановский, Собраніе сочиненій, t. I, cz. 1: Очерки и изслѣдованія по Русской 

церковной исторіи, Кіевъ 1890, s. 70–71, 74. O źródłach inspiracji dla Służebnika stratyńskiego por. 
A. Andreev, The Stryatyn Sluzhebnik of 1604…

25 Były to Służebniki wydane przez Leona Mamonicza i Bractwo św. Ducha, por. Г.Я. Галенчанка, 
op. cit., nr 80 i 81. 

26 Книга слꙋжебникъ, Wilno 1617, s. 24–25 niepaginowanej części Proskomidii. 
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Liturgiarion wydrukowany w typografii Ławry Kijowskiej w 1620 roku zawie-
ra grafikę z diskosem27, na którym układ cząstek jest inny niż w wersji stratyńskiej, 
a zarazem zgodny z wersją z rękopiśmiennej Liturgii św. Jana (il. 4). Na rycinie 

cząstka upamiętniająca Matkę Bożą znajduje się po prawej stronie Baranka, czą-
steczki świętych – uszeregowane w trzy potrójne rzędy – po Jego lewej stronie. To, 
co czytamy w rubryce i widzimy, nie jest tożsame, ponieważ rycina prezentuje od-
wróconą perspektywę, widzianą oczami kapłana stojącego nad diskosem. Redak-
torzy tej edycji liturgiarionu nie dodali żadnych dodatkowych tekstowych wskazó-
wek, które ułatwiałyby prawidłowe rozumienie stron, ale ten układ był wcześniej 
popularny w księgach ruskiej tradycji rękopiśmiennej. Interpretację ułatwiał, być 
może, fakt, że rycina z pateną zwykle ukazywała schemat do odwzorowania.

Ten sam układ i komentarz zachowany został w Liturgiarionie wydanym przez 
lwowskiego drukarza Michała Ślozkę w 1637 roku28 oraz w kilku edycjach z Wilna 
lub Jewia29: 162430, 163831 i 1641 rok32, które zwracają uwagę swoją ozdobnością (il. 
5). Przyjęto zatem w tych edycjach inny niż w przypadku stratyńskiego służebnika 

27 Божествъныѧ лѵтꙋргїѧ, Kijów 1620, s. 24.
28 Леітꙋргіаріон си єстъ слꙋжебникъ, Lwów 1637, k. 11v.
29 Dostęp do tych źródeł był możliwy dzięki pomocy Iny Kažuro (Wilno) oraz Aleksandra 

Andrejewa (Sankt Petersburg), za co jestem im bardzo wdzięczna. 
30 Ꙋставъ Бж҃ественныѧ Лѵтꙋргїѧ, Wilno 1624, k. 7 (rubryka k. 7v).
31 Ꙋставъ Бж҃ественныѧ Лѵтꙋргїѧ, Wilno 1638, k. 7v (rubryka k. 8). Istnieją też warianty 

określone jako wydania z Jewia, opis por. Г.Я. Галенчанка, op. cit., nr 130.
32 Ꙋставъ Бж҃ественныѧ Лѵтꙋргїѧ, Jewie 1641, k. 6 (rubryka 6v). Istnieją też warianty określone 

jako wydania wileńskie, por. Г.Я. Галенчанка, op. cit., nr 138. 
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sposób przedstawiania schematu, choć zachowuje on swój funkcjonalny walor, po-
nieważ może być wprost i bez zastanowienia odwzorowany przez kapłana pochylo-
nego nad stołem proskomidijnym.

Kolejne kijowskie Służebniki, związane z aktywnością reformatorską Piotra 
Mohyły różnią się znacząco. W edycji z 1629 roku obraz diskosu poprzedza krót-
ka instrukcja (ꙋвѣщенїе), w której kwestia interpretacji stron na schemacie zostaje 
uściślona. Można wnosić, że pojawienie się tej tekstowej pomocy było wywołane 
potrzebą wprowadzenia porządku w praktyce liturgicznej, której różnorodność 
niekiedy, choć nie zawsze, była rezultatem pomyłek. Inaczej niż w artykule ze stra-
tyńskiego Służebnika, który odnosił stronę prawą do położenia kielicha (potyr), 
czytamy w nim, że prawa strona to ta, po której spoczywa patena (na stole ofiar-
nym). Jest to zatem strona lewa dla kapłana wyjmującego cząstki: Подобаєⷮ вѣдати: 
Ꙗкѡ ѡдеснꙋю Хлѣба гл҃етсѧ, ѿ страны на нейже діскоⷭ стоитꙿ, ѿ тамѡ и Части 
полагаютꙿсѧ, Стѣй Бцⷣи, и въ Памѧтꙿ Девѧтемъ Чинѡмъ Ст҃ыхъ33. Bezpośrednio 
pod tekstem zamieszczono przedstawienie diskosu, które częściowo nie odpowiada 
komentarzowi w rubryce. Wedle niego, cząstka ku czci Bogurodzicy znajduje się 
po prawej stronie Baranka i tak zostało to ukazane na rycinie. Po tej samej stronie 
widzimy cząstki za świętych, pomimo że komentarz w rubryce zaleca układanie ich 
po stronie przeciwnej. Warto zauważyć, że cząstka „Bogurodziczna” umieszczona 
ponad trzema rzędami cząstek za świętych znajduje się względem nich w pozycji 
odmiennej od dotychczasowych (il. 6).

Ten sam obraz diskosu nieodzwierciedlający komentarza dotyczącego cząstek 
oraz spójną z ilustracją instrukcję tekstową znajdujemy w kolejnym mohylańskim 
Służebniku z 1639 roku34 i w następnym kijowskim z 165335. Mylił się zatem Chwe-
dir Titow pisząc, że schematy z dwu edycji mohylańskich się różnią36, nie można 
także zgodzić się z twierdzeniem Ławrentija Huculaka, że kijowskie schematy są 
przedrukami nieprawidłowego wzoru diskosu z Liturgiarionu ze Stratynia37. Zga-
dza się tu jedynie strona ułożenia cząstek na patenie, ale umiejscowienie cząstki 
Bogurodzicy względem pozostałych cząstek w stratyńskim Liturgiarionie jest od-
mienne. Co istotne, w tych służebnikach zamieszczono nie tylko różne ryciny, ale 
także komentarze w rubrykach.

33 Леітꙋргїарїон си єстъ слꙋжебникъ, Киевъ 1629, s. 121 pierwszej numeracji.
34 Леітꙋргіаріон сиестъ слꙋжебникъ, Киевъ 1639, s. 189 (instrukcja), s. 190 (diskos), s. 191, 192 

(rubryka).
35 Przedruk schematu por. Хв. Тітов, Mатеріяли для історії книжної справи на Вкраїні 

в XVI–XVIII в.в. Всезбірка передмов до українських стародруків, Київ 1924, s. 361.
36 Ibidem, s. 313.
37 Л.Д. Гуцуляк, op. cit., s. 181.
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 W Służebniku, który ukazał się we Lwowie w 1646 roku z inicjatywy biskupa 
Arseniusza Żeliborskiego cząstki na schemacie są rozmieszczone tak jak we wspo-
mnianych księgach mohylańskich. Zachowano także ów nie przystający do ich 
układu komentarz w rubryce oraz instrukcje dotyczącą rozumienia stron. Schemat 
ten wyjątkowym czyni przedstawienie dolnej ukośnej belki krzyża, która jest po-
chylona ku stronie prawej, a zatem odwrotnie niż na wszystkich dotychczasowym 
schematach (il. 7). Jak wspominałam wyżej, ihumen Filaret uważał, że krzyż uła-
twia poprawne rozumienie stron na rycinie diskosu38, można by więc przypuszczać, 
że tym razem schemat wskazuje prawdziwe (nie kapłańskie) strony: lewą i prawą, 
gdyby nie fakt, że grafice towarzyszy ta sama co w mohylańskich edycjach instruk-
cja o prawej stronie, która jest stroną położenia diskosu i cząstek „Bogurodzicznej 
i za świętych”39. A zatem także i ten układ należało odwzorować wprost na patenie, 
choć belka skierowanym ku dołowi końcem wskazywała tym razem prawą stronę. 
Trudno powiedzieć, co było przyczyną takiego przedstawienia krzyża i czy miało 
to związek z samym schematem. Warto odnotować, że w pierwszym w metropolii 
kijowskiej drukowanym poradniku dotyczącym liturgiki autorstwa Teodozego So-
fonowicza, który pojawił się w latach 60. XVII wieku i w pewien sposób podsumo-
wał półwiecze reformy religijnej, instrukcja wskazywała prawą stronę, jako miejsce 
prawidłowego złożenia cząstek: ku czci Matki Bożej i za świętych40.

Podsumowując należy stwierdzić, że z punktu widzenia celebransa problemem 
mogły być różne systemy opisu poprawnego układu chleba na diskosie w rubry-
kach. To, co przedstawiała rycina, najczęściej było obrazem, który widział on na-
chylając się nad chlebem, ale już w rubrykach ta perspektywa była najczęściej, choć 
nie zawsze (Służebnik, Stratyń 1604), odmienna. Sam komentarz z rubryk nie gwa-
rantował zatem właściwego rozumienia stron, precyzyjne ich wskazanie było moż-
liwe z pomocą graficznego schematu przeznaczonego do odtworzenia w rzeczywi-
stości, a towarzysząca mu dodatkowa instrukcja była potwierdzeniem, że rycinę 
należy traktować jako wzorzec. Stratyński artykuł i krótka instrukcja, wskazując 
kierunki, odnosiły je do pozycji liturgicznych naczyń (patena, czasza), spoczywa-

38 Por. Филаретъ, op. cit., s. 53–54. 
39 Леітꙋргіаріон си єстъ слꙋжебникъ, Lwów 1646, s. 84.
40 Dysponuję fotokopią wydania z Uniowa, wcześniej praca ukazała się kilkakrotnie w Kijowie, 

być może pierwszy raz w 1666 r., zachował się jednak tylko egzemplarz edycji z 1667 r., por. Феодосій 
Софонович, Выкладъ ѡ Церкви Ст҃ой и ѡ церковныхъ речаⷯ, ѡ Слꙋжбѣ Бж҃ой и ѡ Вечерни зꙿ Ст҃го 
Симеѡна, Архїєпⷭпа Солꙋнскаⷢ и изꙿ иныхъ оучителей церковныⷯ выбраный Іеріѡмъ, дїаконѡмъ и всѣмъ 
православнымъ до читанѧ пожитечный, Ꙋневъ 1670, k. 8–9v; [reprint w:] Феодосій Сoфонович, 
Хроніка з літописців стародавніх, red. Ю. Мицик, В. Кравченко, Київ 1992, s. 269–270; edycja 
tłumaczenia na współczesny język ukraiński por. Феодосій Софонович, Выклад о Церкві Святій, 
red. Ю. Мицик, Київ 2002, s. 28–29.
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jących w zasięgu wzroku kapłana. Wydaje się, że był to system, który pozwalał na 
szybką orientację i mógł spełnić swoją poradnikową funkcję, rozwiewając ewentu-
alne wątpliwości dotyczące opisu, tym bardziej, że niekiedy „słowo” z rubryk nie 
współgrało z „obrazem” (Kijów 1629, 1639; Lwów 1646).

Perspektywa osoby patrzącej na stół ofiarny wydaje się być najlepsza dla od-
wzorowania należytego układu i dlatego została przyjęta na rycinach. Nie wyma-
ga pilnej uwagi czy zastanowienia, pozwala wprost przenieść schemat z ilustracji 
w księdze na patenę. Pozostaje pytanie, czy celebrans odwzorowywał porządek 
z ryciny, czy stosował się do zaleceń w rubryce, jeśli opisy się różniły. Z pewno-
ścią mniej wyrobieni i słabo wykształceni księża korzystali głównie ze schematu. 
Niewykluczone też, że praktyka żyła odrębnym życiem, bez względu na dostęp do 
ksiąg, a wówczas porządek czynności obrzędowych był taki, jaki przekazywał syno-
wi ojciec, poprzednik w parafii. 

Z pewnością nie można mówić o ujednoliceniu praktyki układania cząstek 
w pierwszej połowie XVII wieku. Proces porządkowania ksiąg i formowania nie-
których praktyk obrzędowych przejawiał się wzrostem liczby dodatkowych ele-
mentów o charakterze poradnikowym dla kapłanów oraz ich intensywną dystry-
bucją dzięki drukowi41. Inicjatorami wydań, w których tego rodzaju pomoce się 
pojawiły, byli głównie biskupi (wyjątkiem jest Michał Ślozka – świecki wydawca), 
którzy czynili starania, aby liturgia w metropolii kijowskiej miała odpowiedni prze-
bieg, a dary ofiarne traktowane były z należytą powagą.

Graficzne schematy układu chleba na patenie i dodatkowe komentarze doty-
czące rozumienia stron w rubrykach zwiększały funkcjonalną wartość ksiąg litur-
gicznych. Były one z pewnością ważne i potrzebne, o czym świadczy pojawianie 
się schematów graficznych diskosu także w późniejszych edycjach służebników. 
Kilka stuleci później, gdy edukacyjny program oświaty seminaryjnej był bardziej 
zaawansowany, specjalne objaśnienia dotyczące rozumienia strony prawej i lewej 
w rubryce służebnika znajdziemy również w podręcznikach do liturgiki42.

41 Por. na ten temat A.Z. Nowak, Materiały opcjonalne drukowanego służebnika (w świetle wy-
branych przykładów z metropolii kijowskiej, XVI–XVII w.), „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2018, 
t. 14: Habent sua fata libelli…, s. 169–185.

42 Dla przykładu Jurij Pelesz instruował w podręczniku do liturgiki, aby umieszczać cząstki ku czci 
Bogurodzicy po prawej stronie Baranka, czyli po „lewej stronie swojej [kapłana] ręki”. W komentarzu 
do tego fragmentu pod tekstem dodał objaśnienie, które powinno zabezpieczyć celebransa przed 
pomyłką: „Aby nie pomylić się przy oznaczaniu strony prawej i lewej, trzeba sobie zawsze wyobrażać 
Chrystusa stojącego na ołtarzu zwróconego obliczem do ludu” [tłum. moje]. Na temat położenia 
czaszy pisał, że stoi ona po lewej stronie diskosu (prawej stronie patrzącego na diskos), ponieważ 
krew wypłynęła z lewego Pańskiego boku, Ю. Пелеш, Літургика, Харків 2019 (przedruk wydania: 
Wiedeń 1885), s. 256–257.
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SUMMARY

Alicja Zofia Nowak
Word and Image – Diskos in Printed Liturgiarions 

in the First Half of the 17th Century (Kyiv Metropolitanate)

Keywords: sluzhebnik/liturgiarion, priest, proskomidia, diskos, graphic

Graphics appeared in liturgical books in the Kyiv Metropolitanate in the 
17th Century. Some of them were aids for celebrants, which complemented 
the textual commentary in the liturgical rubrics and fulfilled a practical 
role. In the article, we analyze the representations of communion paten/
discos (sometimes with additional textual instructions) that were found in 
liturgiarions in the first half of the mentioned above century. An analysis 
of these sources shows that the celebrant may have had many problems in 
liturgical practice due to:

–  ritual variety;
–  different systems of understanding the right and left sides in the 

description of the correct arrangement of the bread on the discos in 
liturgical rubrics;

–  a different perspective adopted in the graphic diagram and in the 
text description in the rubrics (the perspective of the priest looking 
at the paten or vice versa);

–  mismatch between the „word“ in the rubrics and the „image“ 
(sometimes with additional text instruction on the understanding 
of the right and left sides). 

Thus, the rubrics commentary itself did not guarantee the correct 
understanding of the directions and, in consequence the correct arrangement 
of the particles. Their precise indication was possible with the help of 
a graphical diagram intended to be recreated in reality, and the accompanying 
instruction which confirmed that the figure should be treated as a model.
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Słowo i obraz w piśmiennictwie 
kręgu eparchii przemyskiej XVII–XVIII wieku

Wykorzystane w tytule artykułu sformułowanie „słowo i obraz” pojawiło się 
nieprzypadkowo. Nawiązuje bowiem do istotnych dla badanej problematyki mo-
nografii, które podejmowały kwestię relacji literatury i sztuk plastycznych1. Szcze-
gólnie ciekawy i do dziś aktualny materiał zawiera zbiór artykułów prezentujący 
dorobek sympozjum Komitetu nauk o sztuce autorstwa takich uczonych jak Jan 
Białostocki, Janusz Pelc, Paulina Buchwald-Pelcowa czy Hanna Dziechcińska. 
Swoim namysłem obejmowali oni zarówno teorię literatury, sztuki, jak i retoryki 
europejskiej, która sformułowała ramy kształtujące kultury europejskie od czasów 
antycznych do baroku, a także praktyczną realizację założeń teoretycznych w wy-
miarze genologicznym i stylistycznym w kulturze staropolskiej. 

Przekonanie o pokrewieństwie poezji oraz sztuk plastycznych było obecne 
w kulturze europejskiej od czasów antycznych, o czym dobitnie świadczy hora-
cjańska reguła Ut pictura poesis erit – Poemat to jak obraz, uznająca naśladowczy 
charakter sztuk2. Ta formuła w okresie renesansu legła u podstaw kształtowania 
szeregu gatunków z pogranicza literatury i sztuki, takich jak emblemat, z istotną 
rolą lemmatu-motta w kompozycji emblematycznej. W tym właśnie duchu sfor-
mułował pod koniec XVI wieku swoją teorię emblematu niemiecki jezuita Jacobus 
Pontanus (Spanmüller), którego poetyka stanowiła wzór dla polskich i ukraińskich 

1  Słowo i obraz. Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Niebo-
rów, 29 września – 1 października 1977 r., red. A. Morawińska, Warszawa 1982; J. Pelc, Słowo i obraz 
na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002.

2 J. Pelc,  „Ut pictura poesis erit”. Między teorią a praktyką twórców, [w:] Słowo i obraz. Materiały 
sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce…, s. 49–73.
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prac teoretycznych nie tylko w odniesieniu do emblematu, ale również np. epita-
fium. Janusz Pelc podkreślał właściwą dla ludzi baroku, postulowaną przez Claude 
Francoisa Menestriera, świadomość wielorakich postaci piękna, tendencję do po-
szukiwania syntezy sztuk i jedności nauk. W podobny sposób wypowiadał się inny 
teoretyk tego czasu Emmanuel Tesauro, dla którego metafora stanowiła podstawę 
wszelkich sztuk3. Dmytro Czyżewski, badając ukraiński barok, zwrócił uwagę na 
fakt, że pomimo nikłego wpływu tendencji renesansowych, w szczególności odro-
dzenia tradycji antycznych i dominacji elementów religijnych, twórcy ukraińskiego 
baroku bez sprzeciwu przejmują i rozwijają charakterystyczną dla epoki tenden-
cję do syntezy chrześcijaństwa z antykiem. Przejawiała się ona m.in. stosowaniem 
antycznej metaforyki, alegorii w dziełach o tematyce religijnej z klasycznym już 
przykładem porównania Marii Panny do bogini Diany4. Pelc słusznie zwracał przy 
tym uwagę na rolę jezuitów5 w kształtowaniu teorii literackiej, chociażby wypo-
wiedź Antonio Possevino na temat wspólnych celów i charakteru działalności, ko-
egzystencji twórców dzieł poetyckich i plastycznych, co miało zwiększyć siłę i sku-
teczność oddziaływania na odbiorcę6. W dziedzinie kaznodziejstwa katolickiego 
zbliżone stanowisko prezentował urodzony we Lwowie Fabian Birkowski, mówiąc 
o roli obrazu w pobudzaniu wiary u ludzi prostych poprzez zwiększanie obrazowo-
ści w kazaniach, wplatanie elementów określanych mianem „teatru imaginacji”7. 
Skupiając się na badaniach literatury barokowej Hanna Dziechcińska dostrzegła 
nasiloną tendencję do wywoływania doznań wzrokowych, skojarzeń wizualnych, 
częste nawiązania do wyobrażeń plastycznych i uznała parawizualność za domi-
nantę literatury staropolskiej. Realizowała się ona w analizowanych przez badaczkę 
tekstach na trzy sposoby: parawizualność związana była z „naocznością” w sensie 
quasi-rzeczywistym, mogła wiązać się z „iluzją naoczności”, ale najczęściej polegała 
ona na współistnieniu tekstu z utworem plastycznym, integracji znaków słownych 
i plastycznych, powołanych przez obraz8. 

W kontekście tematu podjętego w artykule pojęcie kultury staropolskiej doma-
ga się istotnego uściślenia związanego z rolą środowisk prawosławnych, a później 

3 J. Pelc, Barok – epoka przeciwieństw, Warszawa 1993, s. 202.
4 Д. Чижевський, Історія української літератури. Від початків до доби реалізму, Нью 

Йорк 1956, s. 250–252.
5 Szerszy kontekst roli jezuitów w Rzeczypospolitej por. S. Obirek, Jezuici w Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów w latach 1564–1668: działalność religijna, społeczno-kulturalna i polityczna, Kraków 
1996.

6 J. Pelc, „Ut pictura poesis erit”…, s. 61.
7 H. Dziechcińska, Parawizualność literatury staropolskiej jako element ówczesnej kultury, [w:] 

Słowo i obraz. Materiały sympozjum…., s. 100–101.
8 Ibidem, s. 97–98.
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unickich w kształtowaniu kultury wielonarodowego państwa. Zarówno w nauce 
polskiej, jak i ukraińskiej, pomimo żywotnych XIX-wiecznych tradycji jednostron-
nego postrzegania procesów kulturowych na tym terytorium z perspektywy ego-
izmów narodowych, coraz częściej prezentowane jest podejście inkluzywne, ujmu-
jące Rzeczpospolitą jako wspólną, wielokulturową przestrzeń9. Odwołując się do 
metaforyki komunikacyjnej, istotę relacji zachodzących w tej przestrzeni ukazuje 
nie tyle monolog, czy też paralelne monologi przedstawicieli różnych kultur, sta-
nów albo wyznań, co dialog, który niekiedy przybierał formy radykalne, konflik-
towe, czego dobitny przykład stanowiła polemika religijna przełomu XVI i XVII 
wieku. Ale nawet tak konfrontacyjna postawa zakłada świadomość różnorodności 
kulturowej, której nie można przemilczeć i która wywiera wpływ na kształt wspól-
nej przestrzeni. Ziemia przemyska pod koniec XVII oraz przez cały wiek XVIII sta-
nowi przykład właśnie takiej przestrzeni dialogu kultury najpierw prawosławnej, 
a od 1693 r. unickiej z kulturą katolicką, w sensie narodowym kultury ukraińskiej 
z polską. Liczna na ziemi przemyskiej prawosławna szlachta ruska wraz z katolicką 
tworzyła wspólnotę polityczną uznającą Rzeczpospolitą za wspólny byt państwowy, 
zaś w sferze kulturowej podlegała ogólnym tendencjom obecnym w ówczesnej Eu-
ropie przejmowanym i twórczo wykorzystywanym do kształtowania własnej kultu-
ry. Analiza kompleksu tekstów o różnym przeznaczeniu, powstałych na przestrzeni 
dwóch niemal stuleci na terenach eparchii przemyskiej odzwierciedla dialogiczny 
charakter polsko-ukraińskich relacji kulturowych oraz potwierdza wnioski zarów-
no polskich, jak i ukraińskich historyków literatury, odnoszące się do charakteru 
i żywotności estetyki baroku, w tym relacji między obrazem i słowem. 

W 1793 roku światło dzienne ujrzał pomjanyk10 przemyskiego biskupa Inno-
centego Winnickiego11. Jest to zapisane na jednym arkuszu wspomnienie zmarłych 
z rodziny biskupa opatrzone rozbudowanym materiałem ilustracyjnym12 (il. 1). 

9 A.Z. Nowak, Obraz Rzeczpospolitej w paratekstach prawosławnych lwowskich druków religijnych 
w XVII w., [w:] Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 2, red. M. Łuczyk, N. Bielniak, A. Łazar, 
Zielona Góra 2020, s. 183. 

10 W nauce polskiej używana jest także nazwa pominnik, por. Rękopisy cerkiewnosłowiańskie 
w Polsce. Katalog, wyd. 2. zm. oprac. A. Kaszlej, A. Naumow, współpraca E. Naumow, J. Stradomski, 
Kraków 2004, s. 349.

11 Działalność biskupa Winnickiego jako inicjatora zawartej w 1693 r. unii z Rzymem w eparchii 
przemyskiej została szeroko omówiona w dwóch ważnych monografiach: Б. Балик, Інокентій Іван 
Винницький. Єпископ перемиський, самбірський, сяніцький (1680–1700), Рим 1978; M. Bendza, 
Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596–1681. Studium historyczno-kanoniczne, Warszawa 
1982, s. 213–234.

12 Pełny tytuł brzmi: Поминанїе Бг҃олюбиваго Іннокенꙿтїа Винꙿницкаго, Млⷭтїю Бж҃їею и Ст҃го 
Ѳронꙋ Апⷭаго, Православнаго Прем҃ыскаго, Самборꙿскаго, Саноцꙿкаго Еппⷭа, в Монастырꙋ ст҃го Сп҃са 
Рокꙋ Бж҃ого 1693, мцⷭа марта, днѧ 27, списаный. 
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Analizowany rękopis różni się od klasycznej formy pomjanyka tym, że nie zacho-
wuje formy spisu imion zmarłych z danego rodu, lecz stanowi przykład swoiste-
go wzorca biskupiego pomjanyka, który miał być przechowywany i odczytywany 
w świątyni. Analiza modlitewnego komponentu zabytku ujawnia szereg analogii 
do modlitw Parastasu umiejętnie dobranych przez autora do charakteru zabytku13. 
Nad tytułem dokumentu przedstawiono pięć rycin wykonanych czarnym tuszem 
i umieszczonych w podwójnych ramkach. Z prawej strony u góry pierwszej ilu-
stracji czerwonym tuszem wykonano napis: смєрть грѣшником люта („śmierć 
grzeszników najgorsza…”), pochodzący z Księgi Psalmów14. Przedstawia ona wi-
zerunek śmierci, która w prawej dłoni trzyma kosę, topór, i gorejącą pochodnię, 
zaś w lewej – grabie, łopatę і klepsydrę. Do jej prawego boku przytroczono kołczan 
ze strzałami, a do lewego – łuk. Pod nogami śmierci znajdują się cztery ludzkie 
czaszki i kości; z prawej strony widać koronę królewską, obok berło i kości. Drugi 
rysunek przedstawia patriarchę Abrahama; na jego łonie spoczywają dusze zmar-
łych, ukazane w formie ludzkich twarzy. Trzeci rysunek przedstawia krzyż, włócz-
nię i trzcinę. Na ramionach krzyża znajduje się napis: ІС ХС НІКА (Jezus Chrystus 
Zwycięzca). Na czwartym rysunku ukazano Izaaka, który, podobnie jak w przypad-
ku Abrahama, na łonie trzyma dusze zmarłych. Na piątym podobnie upozowany 
Jakub. Tekst pomjanyka od dołu zamyka graficzna klamra pod postacią cherubina. 

Patrząc na pomjanyk biskupa Winnickiego pod kątem relacji słowa i obrazu 
dostrzec można wyraźną tendencję do ich syntetyzowania. Autor nie kierował się 
wyłącznie wspomnianą powyżej, postulowaną także w kręgach jezuickich motywa-
cją dydaktyczną, związaną z potrzebą dotarcia z nauką moralną do niepiśmiennych 
wiernych pod postacią Biblii Pauperum. Materiał ilustracyjny pomjanyka stano-
wi dopełnienie zasadniczego dla tego typu tekstów celu, jakim było upamiętnie-
nie zmarłych przodków. W skondensowanej formie graficznej przedstawia ważne 
w tym kontekście treści soteriologiczne, ukazując w centralnym punkcie zbawienie 
człowieka w rezultacie męczeńskiej śmierci ukrzyżowanego Chrystusa oraz wizję 
wiecznego przebywania dusz „na łonie Abrahama” (patriarchów). Autor wplótł 
także refleksję dotyczącą doczesnego życia, realizując ją przez sugestywną, wani-
tatywną formułę memento mori i oddziałując na wyobraźnię odbiorcy realizmem 
o jednoznacznie dydaktycznym przeznaczeniu. 

13 І. Винницький, Катихисіс або бароковий душпастирський сад, red. В. Пилипович 
і Д. Пилипович, Перемишль 2007, s. 501–503.

14 Fragment Psalmu 33 w cytowanym brzmieniu pochodzi z Biblii Ostrogskiej (1581). We współ-
czesnym ukraińskim tłumaczeniu Pisma Świętego przybiera formę: Злоба грішника його ж убиває.... 
Według Biblii Wujka, jest to Psalm 33, 22. W Biblii Tysiąclecia ten fragment Psalmu oznaczonego jako 
34 (33) brzmi: Zło sprowadza śmierć na przewrotnego….
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Zapoczątkowana w epoce renesansu tradycja odnosząca się do parawizual-
ności literatury żywa jeszcze w XVII wieku, w kolejnym stuleciu odchodziła stop-
niowo w niepamięć. Jednakże długo jeszcze pozostała ona żywa w kulturze warstw 
szlacheckich I Rzeczpospolitej pod postacią m.in. panegiryków, które zdominowa-
ły literaturę staropolską15. Począwszy od XVII wieku notuje się znaczny przyrost 
literatury okolicznościowej połączony z obniżeniem wartości literackiej tego typu 
utworów16. Dominacja żywiołu panegirycznego przejawiała się w różnym stopniu 
w całej niemal produkcji literackiej ziemi przemyskiej XVIII wieku pod posta-
cią licznych emblematów, stemmatów, prefacji, epitafiów, wierszy heraldycznych 
świadczących o niesłabnącym zamiłowaniu czytelników-odbiorców do gatunków 
szeroko operujących obrazem.

Jednym z ciekawszych przykładów jest kolekcja epitafijnych portretów pra-
wosławnych i unickich biskupów przemyskich. Jak dowiadujemy się z prac Kaspra 
Niesieckiego, pierwotnie stanowiły one element wystroju przemyskiej świątyni ka-
tedralnej zbudowanej około 1540 roku, która z powodu złego stanu technicznego 
została rozebrana w drugiej połowie XVIII wieku. Z tego też powodu freski z wize-
runkami 16 władyków zostały przeniesione na płótno17. Jak zaświadcza Niesiecki, 
niektóre portrety prócz wizerunku władyki zawierały datę śmierci oraz wizerunki 
herbowe. Przy przeniesieniu na płótno kolekcję uzupełniono o kolejne portrety, 
o czym pisał ksiądz Antin Dobriański. Przypuszczalnie inicjatorem tego przedsię-
wzięcia, zrealizowanego w latach 1776–1778, był biskup Atanazy Szeptycki, zaś wy-
konanie zlecono księdzu Mykole Tereińskiemu. Jego autorstwa prawdopodobnie 
były także krótkie napisy epitafijne oraz panegiryczne umieszczone na portretach. 
Pod względem kompozycji malarskiej przemyską kolekcję podzielić można na dwie 
grupy. Pierwsza z nich przedstawia biskupów Hieronima Ustrzyckiego i Onufrego 
Szumlańskiego. Obydwie postaci ukazano w stroju biskupim i upozowano tak, że 
prawa ręka z widocznym na palcu pierścieniem biskupim przytrzymuje wiszący na 
szyi biskupi krzyż. Ustrzycki zwrócony jest w lewą stronę, zaś Szumlański w prawą. 
W górnej części portretu, w przypadku Ustrzyckiego po prawej stronie, a Szumlań-
skiego po lewej, znajduje się herb rodowy. Od dołu kompozycję wieńczy szarfa, na 
której zapisany został wierszowany tekst.

15 J. Pelc, „Ut pictura poesis erit”…, s. 66.
16 H. Dziechcińska, Parawizualność literatury staropolskiej…, s. 108, 110.
17 Historia powstania i autorstwa kolekcji portretów biskupów przemyskich zob. В. Пилипович, 

До історії колекції портретів перемиських владик, [w:] Брама святого Івана. Перемиська 
барокова епітафія, red. В. Пилипович, Д. Пилипович, Перемишль 2005, s. 7–17.
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Kompozycja drugiej grupy portretów przedstawia wizerunki biskupów zwró-
cone w lewą stronę18. Portretowane osoby ubrane są w mnisi habit (riasę) z głową 
nakrytą kapturem. Na piersi widoczny luźno zwisający krzyż biskupi nie podtrzy-
mywany palcami, jak to miało miejsce w przypadku pierwszej grupy portretów. 
W ręku (w 5 przypadkach w lewej ręce, w 9 przypadkach w prawej) widnieje pa-
storał, czego również nie znajdziemy w pierwszej grupie. Mimo iż niektórzy z por-
tretowanych biskupów pochodzili ze szlacheckich rodów (Iwan Birecki, Ławrenty 
Terlecki, Mychajło Kopystyński, Sylwester Hulewicz) na portretach tej grupy nie 
umieszczono herbu. Inskrypcje epitafijne na ogół okalały wizerunki biskupów. 
Wyjątek od tej reguły stanowił portret Jerzego Hoszowskiego, z tekstem umiesz-
czonym pod wyobrażeniem postaci. 

Kolekcja portretów epitafijnych pod względem kompozycyjnym stanowi 
konsekwentnie zrealizowaną strukturę łączącą wizerunek biskupa z literacką for-
mą epitafium lub wiersza heraldycznego o charakterze panegirycznym. Do wzor-
ca heraldycznego panegiryku zbliżony jest poetycki utwór na cześć bpa Onufre-
go Szumlańskiego kierującego eparchią w latach 1746–1762 (il. 2). Wyróżnia się 
on na tle całej kolekcji tym, że jako jedyny został poświęcony osobie żyjącej, co 
w konsekwencji nie pozwala traktować utworu jako epitafium, lecz jako panegiryk. 
Prócz wizerunku władyki plan kompozycyjny uzupełniony został o umieszczony 
w prawym górnym rogu herb rodowy Szumlańskich – Korczak. Zgodnie z legen-
dą herbową na czerwonym tle tarczy herbowej umieszczony został u góry szary 
pies w złotej czaszy, poniżej trzy białe wręby, które symbolizować miały trzy rzeki 
Bodrok, Cisę i Dunaj19. Na szarfie umieszczono następujący tekst:

Na świecie Iózef, drugi Onufry w Zakonie, // Tego Samborska z zasług ozdobiła 
skronie, // Mitra, w czwartym czterdziestym tysiąc siedemset roku, // Przemyski 
y Sanocki z Boskiego wyroku, // We trzech Dyecezyach Biskup ogłoszony // 
W tysiąc siedemset czterdziestym ósmym wywyższony // Na tę godność, day 
Boże iak w naydłuższe wieki, // Niech dla zysku Herbowe złotem płyną Rzeki20.

Współzależność między oboma składowymi kompozycji – portretem i in-
skrypcją – jest więc nie tylko czysto formalna poprzez osobę Szumlańskiego, ale 
sięga głębiej, odwołując się do motywu herbowych rzek. Zwięzła forma literacka re-
alizuje założenia gatunkowe epigramatu panegirycznego. Autor wprowadził imio-
na – świeckie i zakonne bohatera – oraz informacje dotyczące funkcji pełnionych 

18 Są to: Sergiusz, Eutymiusz Samborski, Kyryło Wołoszyn, Iłarion, Illia, Iwan Birecki, Joanicjusz, 
Joachim, Ławrenty Terlecki, Arseniusz Bryliński, Mychajło Kopystyński, Sylwester Wojutyński-Hule-
wicz, Atanazy Krupecki, Jerzy Hoszowski.

19 M. Kazańczuk, Staropolskie legendy herbowe, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 149–150.
20 Брама святого Івана..., s. 59.
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przez hierarchę: biskupa samborskiego, a później także przemyskiego i sanockiego. 
Zwieńczeniem utworu jest prośba do Boga o jak najdłuższe panowanie biskupa, 
dopełniona odwołaniem do herbowych rzek. Nie sposób nie zwrócić przy tym 
uwagi na wymiar stylistyczny utworu, kształtowany przez rozbudowaną barokową 
poetykę. I tak autor podkreśla znaczenie wyboru Szumlańskiego na urząd bisku-
pa samborskiego poprzez zastosowanie w pierwszym i drugim wersie połączenia 
przerzutni oraz inwersji. Celem takiego zabiegu była niewątpliwie chęć zadziwienia 
czytelnika. Taka właśnie intencja autora jeszcze bardziej uwidocznia się we frag-
mentach określających istotne daty z życia bohatera utworu, gdzie świadomie za-
burzony został układ logiczny21. Choć zamierzony przez autora efekt, zgodny z wy-
mogami barokowych wzorców poetyckich, został bezsprzecznie osiągnięty, trudno 
nie zgodzić się z opinią Olhy Cyhanok sformułowaną w odniesieniu do epitafium 
poświęconego Sylwestrowi Kossowowi, że zabieg taki nie należał do szczególnie 
udanych22.

Epitafia zaliczane do drugiej grupy, mimo zwięzłej formy trzynastozgłoskowe-
go czterowiersza, przekonują, że autor wiele uwagi poświęcił obrazowości poetyc-
kiej, nie wiążąc jej tak wyraźnie z komponentem malarskim. Portrety biskupów 
reprezentujących szlachtę zostały bowiem konsekwentnie pozbawione symboli-
ki herbowej, a ważną rolę zaczęły odgrywać imiona biskupów jako podstawa dla 
konstruowania konceptów odwołujących się do wyobraźni czytelnika. I tak epita-
fium poświęcone władyce Ławrentemu Terleckiemu zbudowane zostało w oparciu 
o etymologię imienia i skojarzenie z laurem zdobiącym głowę bohatera jako sym-
bolem chwały opartej na odwadze i wiecznej nagrody po śmierci: „Lawrent Wła-
dyka swoie ten ozdabia skronie, // Lawr znak sławy z odwagi, a ktoż mu tam po nie 
// Posięgnie. Władnął dobrze y teraz on owładnie: // Ma skarby wielkie tam, gdzie 
mu nic nie przepadnie”23.

W podobnym stylu utrzymane zostało epitafium poświęcone Arseniuszowi 
Brylińskiemu, którego nazwisko zestawione zostało etymologicznie z bryłą ziemi: 
„Wprawdzie każdy z nas Człowiek Ciałem ziemi bryła // Lecz gdzie Dusza z Obro-
tem zbawiennym ten siła // Zasłuży”24. Obrazowość oparta na grze słów budowała 
efekt parawizualny dzieła literackiego, tworząc koncept oparty na bliskości zna-

21 Był to zabieg powtórzony także w utworze poświęconym Hieronimowi Ustrzyckiemu: „Lat 
przepędziwszy, czterdzieści ósmego // Po tysiąc siedemset, z światem się rozstaie…”, por. Брама свя-
того Івана…, s. 57.

22 О. Циганок, Генологічні концепції фунерального письменства в Україні XVII–XVIII ст: 
основні напрямки досліджень, Київ 2011, s. 31–32.

23  Брама святого Івана…, s. 77.
24 Ibidem, s. 79.
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czeniowej i brzmieniowej „bryły ziemi” jako alegorii cielesności, śmiertelności, 
niedoskonałości z nazwiskiem biskupa, który będąc w istocie człowiekiem, mimo 
wszystko zaletami duchowymi przezwyciężył cielesne ograniczenia, wynikające 
z ziemskiego bytowania i w przekonaniu autora osiągnął zbawienie. Jednocześnie 
autorowi udaje się przenieść tę myśl na poziom ogólnej refleksji, realizując w ten 
sposób postulowany przez teorię literacką i retoryczną dydaktyzm.

Sferą, w której można zaobserwować największy rozkwit, był jednak pane-
giryzm, przyjmujący niekiedy bardzo rozbudowane formy. Potrzeba wychwalania 
postaci pełniących w Rzeczpospolitej ważne role społeczne z reguły związane ze 
szlacheckim pochodzeniem i bez względu na wyznanie, stanowiła niezmienną ten-
dencję ukształtowaną w epoce włoskiego renesansu i upowszechnioną w następnej 
epoce we wszystkich chyba kulturach europejskich. Przysłużył się do tego także je-
zuicki model edukacyjny. Analogiczną sytuację można zaobserwować w literaturze 
okolicznościowej ziemi przemyskiej, w której panegiryzm stanowił cechę dominu-
jącą. Świadczy o tym kompleks tekstów zebranych i opublikowanych przez Wło-
dzimierza Pilipowicza, które powstawały głównie od połowy XVII do ostatnich lat 
XVIII wieku25, a niekiedy i później – do połowy stulecia XIX26. 

Jednym z ciekawych przykładów realizacji tej tendencji jest utwór polskiego 
kaznodziei jezuickiego – Ignacego Pilawskiego – Nomen Maximilianus,  ogłoszony 
drukiem w Przemyślu w 1791 na cześć unickiego bpa Maksymiliana Ryło27 z okazji 
jego intronizacji w przemyskiej katedrze. Jak zapowiada pełny tytuł, dzieło Pilaw-
skiego jest rozbudowaną konstrukcją alegoryczną o charakterze panegirycznym 
opartą na popularnej w baroku literackiej formie anagramu (łac. anagramma). Jed-
nym z jej inicjatorów w Polsce był Stanisław S. Szemiot, autor serii Metamorphoses 
literae wydanej w drugiej połowie XVII wieku. Jako gra słowna czy też zabawa li-
teracka anagram polegał na umiejętnym przestawieniu liter, aby wywołać zdziwie-

25 Prócz wspomnianego zbioru Брама святого Івана…; por. również: Барокові стемми & пре-
фації. Гербові вірші й присвяти перемиським владикам XVII–XVIII століть, red. В. Пилипович, 
Перемишль 2012; Наш Praesul, наш Владика. Оказіональні видання, присвячені перемиським 
владикам Атанасію Шептицькому, Максиміліанові Рилу та Антонію Ангеловичу (друга поло-
вина XVIII століття), red. В. Пилипович, Перемишль 2017. 

26 Por. Memoria перемишлян. Єпископ Іван Снігурський в літературі перемиського бідер-
маєру, red. В. Пилипович, Перемишль 2009.

27 Pełny polskojęzyczny tytuł tego dwujęzycznego dzieła brzmi: Imię MAXIMILIANUS Jaśnie 
Wielmożnego Nayprzewielebnieyszego Jegomości Xiędza RYŁO z Bożey i Swiętey Stolicy Apostolskiey 
Biskupa Przemyskiego Orderu, Swiętego Stanisława, Kawalera. Liter Przemianami Rzetelnemi XII. 
Wytłumaczone, Wierszem Polskim z Nich Ułożonym Wychwalone, Roku Pańskiego 1791, Dnia 12. 
Miesiąca Października OGŁOSZONE, [w:] Наш Praesul, наш Владика …, s. 113–139.
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nie i zachwyt czytelników poprzez ukazanie bliskich, choć niezwykłych i pozornie 
odległych sensów28.

Zgodnie z wymogami poezji panegirycznej zasadnicza część Nomen Ma-
ximilianus poprzedzona została emblematyczną kompozycją. Oś kompozycyjną 
tworzy schematyczny i artystycznie niezbyt wyszukany wizerunek herbu biskupa 
Ryły (il. 3). W jego centrum znajduje się otoczona eliptyczną opaską głowa żubra 
od góry dopełniona przez postać zwróconego na prawo lwa, który w łapie przy-
trzymuje miecz. W dolnej części kompozycji znajduje się równoramienny krzyż. 
Całość po bokach otoczono symetrycznie ułożonym sznurem z czterema węzłami 
z każdej strony. Sznur w górnej części wieńczy biskupi kapelusz. Uzupełnieniem 
herbowej części są cytaty biblijne pełniące rolę motta, korespondujące z centralny-
mi symbolami herbowymi: żubrzej głowy i lwa, zaś semantycznie podkreślającymi 
okoliczności, w których powstał utwór – motyw koronowania, ozdabiania głowy 
tiarą oraz motyw siły lwa i jego zwycięstwa. Ostatni element kompozycyjny em-
blematu – poetycka subskrypcja napisana trzynastozgłoskowym wierszem polskim 
i paralelnie zaopatrzona, jak cały utwór, w wersję łacińską, została podzielona na 
dwie części osnute wokół centralnych symboli herbowych. Część pierwsza w dwu-
nastu wersach tłumaczyła herbową symbolikę żubrzej głowy – znaku wszelkiej po-
myślności; słowo to w różnych formach gramatycznych występuje 5 razy i stanowi 
wyraźną dominantę leksykalną i znaczeniową. Jej obecność w herbie, w przekona-
niu autora, zapowiadała rozum, mądrość oraz wrodzony dar do pełnienia ważnych 
funkcji w kościele: „Ta GŁOWA ZUBRZA HERBU, pomyślność Ci znaczy // Ze 
godna Twoia GŁOWA Infuły tłomaczy”29. Istotne dopełnienie stanowiły również 
rogi, jako alegoria obrony przed śmiercią: „Ta GŁOWA HERBU, dla swey ozdo-
by ma rogi // Zastawia CIE, od śmierci, by nie przyszła w progi”30. Część druga 
skupiona na herbowym symbolu lwa ściśle koresponduje z wymową części pierw-
szej, alegorycznie podkreślając powołanie Maksymiliana Ryły do pełnienia funk-
cji przywódczych w kościele. Przemawia za tym główny atrybut herbowy – miecz, 
jako symbol obrony wiernych oddanych pod opiekę biskupa: „Gdy Herbowy LEW 
zbroyny czynne straże czyni // Dobra WIARY i Trzody, krzywda CIĘ nie wini”31. 
Klamrę spinającą obydwie części stanowił motyw obrony przed śmiercią – ogólna 
refleksja moralna postulowana przez teorię retoryczną i literacką: „Gdy Herbowy 

28 S. Nieznanowski, hasło anagram, [w:] Słownik literatury staropolskiej: średniowiecze – renesans 
– barok, red. T. Michałowska, Wrocław–Warszawa–Kraków 2002, s. 26–27.

29  Наш Praesul, наш Владика..., s. 122.
30 Ibidem.
31  Ibidem.
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LEW, groźnym, mieczem czyni straże // BISKUPIE, śmierć CIĘ z liczby żyjących 
nie marze (sic!)”32.

Stemmat na herb Ryły był jedynie wstępem do rozbudowanego wierszowa-
nego panegirycznego anagramu. Podział kompoz ycyjny na 12 części oparty zo-
stał na łacińskiej wersji imienia bohatera – Maximilianus graficznie wydzielonej 
w spisie treści, a potem przypisanej zgodnie z kolejnością liter w imieniu do kolej-
nych części. Opisując losy biskupa od momentu wstąpienia do zakonu bazylianów 
przez biskupstwo chełmskie, aż do objęcia eparchii przemyskiej, autor skonstru-
ował alegoryczny łańcuch, na który składają się m.in. światło, pasterz, Nil, słońce 
i księżyc, opoka (skała), śnieg. Gra słowna symbolicznych obrazów oraz imienia 
biskupa wykorzystana została do stworzenia konceptu. Zabieg ten ujawnia się w ła-
cińskich wersjach poszczególnych części np. Nilus, i maxima (anagramma VI), Axi 
sim Lumina (anagramma VII), czy Ini saxum almi (anagramma IX). Celną egzem-
plifikacją twórczej metody Pilawskiego jest część X, odwołująca się do symbolu 
śniegu (łac. nix): II (five lvi) NIX ALMA SUM, skonstruowana z liter składających 
się na imię MAXIMILIANUS. Ten ciekawy koncept oparty został na obrazie śniegu 
jako alegorii czystości moralnej, świętości i niewinności immanentnie związanej 
z imieniem bohatera, determinującym poprzez sakrament chrztu przeznaczenie 
i jego charakter: „[…] niewinność SNIEG SWIĘTY // Z Imienia SNIEG moy, także 
tę znaczy wyięty // I nie dziw że SNIEG SWIĘTY tę znaczy Imienia/ Bo wiemy że 
Imiona znaczą swe plemienia”33.

Zarówno polska, jak i ukraińska kultura XVII–XVIII w. ciążyła ku wizualno-
ści. Doceniano syntezę sztuk, powinowactwo sztuk, co korespondowało z popu-
larną w tym czasie potrzebą osiągnięcia pełnego obrazu rzeczywistości, szerokiego 
odziaływania na czytelnika, pobudzania jego wrażliwości estetycznej. Piśmiennic-
two kręgu eparchii przemyskiej, tworzone przez polskich oraz ukraińskich auto-
rów, wykazuje żywotność tych wzorców, wykraczającą daleko poza ramy czasowe 
baroku. Analiza wybranych tekstów pokazuje, że zamiłowanie do panegiryzmu, 
uwieczniania szlacheckiej chwały, przywiązanie do symboliki herbowej związane 
z kultywowaniem staropolskich tradycji kultury szlacheckiej pod koniec XVIII, 
a i w XIX wieku ciągle jeszcze znajdowały podatny grunt w sferach kościelnych. 
W wymiarze ideowym literatura ta pod koniec XVII stulecia wykazywała jeszcze 
potrzebę głębszej refleksji teologicznej, która z czasem zaczęła ulegać coraz więk-
szej konwencjonalizacji, uproszczeniu. Wspólny dla wszystkich analizowanych 
tekstów motyw śmierci w pomjanyku Winnickiego wpleciony w szerszą refleksję 

32 Ibidem. 
33 Наш Praesul, наш Владика..., s. 133–134.
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natury teologicznej dotyczącą zbawienia, w pozostałych utworach został potrakto-
wany jako motyw pełniący funkcję retoryczną. Mimo tych rozbieżności nadrzęd-
nym dążeniem autorów było przekazanie refleksji na temat nieśmiertelności w sen-
sie soteriologicznym oraz w przypadku epitafiów i panegiryków uwiecznienie 
bohatera w dziele literackim, mające bogate tradycje w kulturze europejskiej34. Dla 
ówczesnych autorów priorytetem było raczej bogactwo formy poetyckiej, pokaza-
nie biegłości literackiej, technicznej czego dowody znajdujemy w analizowanym 
utworze Pilawskiego. Zarówno we wstępie, jak i w zakończeniu dzieła wskazywał 
wyraźnie na chęć zadowolenia czytelnika, na właściwy formie anagramów dowcip, 
który miał za zadanie bawić odbiorcę, zaś krytyków zapraszać do rywalizacji „na 
kunszt retoryczny” i biegłość poetycką: „Krytyku ieżeli ganisz Wiersze, i Przemia-
ny moie // Liter MAXIMILIANOWYCH, uczyń lepsze twoie”35. Na rolę dowcipu 
zwrócił uwagę Maciej Kazimierz Sarbiewski w swoich pracach teoretycznych, lo-
kując oparte na tych podstawach gatunki np. epigramaty, mowy, deklamacje, i inne 
poza sferą twórczości poetyckiej jako wyraz ćwiczenia i popisywania się bystro-
ścią sformułowań36. Niska ocena teoretyków nie przeszkodziła jednak w szerokim 
rozpowszechnieniu tego typu literatury, o czym świadczy kompleks zachowanych 
tekstów oraz długi okres, w jakim powstawały, niewątpliwie zaspokajając potrzeby 
estetyczne, ale niekiedy także duchowe ówczesnych odbiorców.

Spis ilustracji

1. Pomjanyk biskupa przemyskiego Innocentego Winnickiego, [w:] І. Винницький, 
Катихисіс або бароковий душпастирський сад, red. В. Пилипович 
і Д. Пилипович, Перемишль 2007, rozwijana wkładka przed s. 439.

2. Portret biskupa przemyskiego Onufrego Szumlańskiego, [w:] Брама святого 
Івана. Перемиська барокова епітафія, red. В. Пилипович, Д. Пилипо-
вич, Перемишль 2005, s. 58.

3. Wizerunek herbu bpa Maksymiliana Ryły [w:] Наш Praesul, наш Владика. 
Оказіональні видання, присвячені перемиським владикам Атанасію Шеп-
тицькому, Максиміліанові Рилу та Антонію Ангеловичу (друга половина 
XVIII століття), red. В. Пилипович, Перемишль 2017, s. 120–121.

34 T. Klaniczay, Renesans. Manieryzm. Barok, Warszawa 1986, s. 29–67.
35  Ibidem, s. 138.
36 M.K. Sarbiewski, O poezji doskonałej czyli Wergiliusz i Homer, s. 20. Zob. również poświęcone 

tej problematyce dzieło Sarbiewskiego De acuto et arguto, [w:] Wykłady poetyki (Praecepta poetica), 
oprac. S. Skimina, Wrocław 1958 ( Biblioteka Pisarzów Polskich, seria B, nr 5).



184 ■ Denys Pilipowicz

SUMMARY

Denys Pilipowicz
Word and Image in the Literature of the Przemyśl Eparchy 

in the 17th and 18th Centuries

Keywords: literature, visual arts, pomjanyk, epitaph, emblem, heraldic literature, 
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The article Word and Image in the Literature of the Przemyśl Eparchy in 
the 17th and 18th centuries was devoted to the relations between literature 
and visual arts. The texts created on the initiative of the church hierarchs 
of the Przemyśl eparchy reflect the striving for the synthesis of arts and the 
visuality of the literary text, characteristic of the baroque era, both in Polish 
and Ukrainian culture. It took various forms depending on the subject of 
the work and its genre character. A pomjanyk of Bishop Innocent Winnicki 
combined a graphic element devoted to soteriological and vanitative themes 
with the memory of the dead. The series of portraits of the deceased bishops 
of the Przemyśl eparchy created in the mid-18th century have short epitaphs 
or, in the case of bishop Onufry Szumlański, a panegyric epigram with 
references to the symbolism of the coat of arms. An interesting example 
is Nomen Maximilianus written in honor of bishop Maksymilian Ryło by 
Ignacy Pilawski. The work consisted of an allegorical emblematic poem of 
a heraldic character and 12 anagrams built around the bishop’s name, in 
which the author used many allegorical images to interest the reader and 
skillfully praise the protagonist of the work. The analysis of these texts shows 
how important it was for the authors of the time to influence the reader’s 
imagination through the visual effect of a literary work.
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Cmentarz – jako przestrzeń obrazu i słowa. 
Postmigracyjne cmentarze ziemi tomaszowskiej – 

przykład Wierzbicy

Różnorodność ziemi tomaszowskiej, wyrażającą się mnogością kultur, sztuk 
i języków, które funkcjonowały tu przez stulecia i wzajemnie się przenikały, do-
strzec możemy jeszcze na tutejszych historycznych cmentarzach. Zaproponowany 
artykuł ma na celu przypomnienie szczególnej wartości owych starych i zapomnia-
nych cmentarzy, które dla wielu badaczy dziedzictwa kulturowego polsko-ukraiń-
skiego pogranicza są przestrzenią obrazu i słowa czekającą ciągle na zadokumento-
wanie, odczytanie oraz interpretację. 

W niniejszym opracowaniu odwołujemy się do przykładu Wierzbicy, gdzie 
znajduje się jeden z największych i najlepiej zachowanych cmentarzy postmigra-
cyjnych na terenie dzisiejszego powiatu Tomaszów Lubelski1. Na potrzeby tekstu 
wykorzystujemy materiał zebrany w trakcie eksploracji terenowej w latach 2014–
2016, który autorka opracowała i wydała w formie katalogów w ukraińskiej i pol-
skiej wersji językowej2. W zaproponowanej publikacji pragniemy przede wszyst-
kim zwrócić uwagę na bogactwo nagrobnych inskrypcji.

1 Doświadczenie Wierzbicy pokazuje, jak w skomplikowanej sytuacji jurydycznej starego cmentarza, 
braku zainteresowania władz terenowych oraz odpowiedzialności za obiekt ze strony opiekunów 
prawnych można uratować zabytkową nekropolię i przywrócić ją pamięci obecnych mieszkańców wsi. 
Zob. O. Kich-Masłej, Doświadczenie Wierzbicy, [w:] Uszanujmy zmarłych. Problematyka ochrony starych 
cmentarzy i perspektyw prawa pogrzebowego, red. B. Imiołczyk , J. Troszczyńska-Reyman , T.J. Zieliński, 
Warszawa 2021, s. 124–130. Zob. także D. Kruczkowski, O. Kich-Masłej, S. Pastuszka, Siedem kroków do 
uporządkowania i inwentaryzacji zaniedbanego lokalnego cmentarza od momentu jego „odkrycia” aż do 
właściwych prac porządkowych, [w:] ibidem, s. 196–199.

2 О. Кіх-Маслей, Ім’я усопшого. Каталог греко-католицького цвинтаря у Вербиці, Львів 
2014; O. Kich-Masłej, „Nomen mortui”. Próba odczytania cmentarza greckokatolickiego w Wierzbicy 
(kultura polsko-ukraińskiego pogranicza), Kraków 2016.
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Problem „postmigracyjnych cmentarzy” na terenach południowo-wschod-
niej Polski3 sięga drugiej połowy lat 40. XX w., kiedy ustały procesy przymuso-
wego przemieszczania się rdzennej ludności od wieków zamieszkującej te ziemie4. 
W związku z tym we współczesnych badaniach pojawiły się rozważania dotyczą-
ce społecznych procesów postmigracyjnych5, a ludność z tych terenów nazwano 
„społeczeństwem postmigracyjnym”6.

Ziemia tomaszowska była miejscem koegzystencji dwóch Kościołów chrześci-
jańskich: łacińskiego i prawosławnego7. W 1596 roku prawosławna diecezja cheł-
mska przystąpiła do unii z Kościołem katolickim, w 1691 roku unię przyjęła także 
przemyska diecezja prawosławna8. W miejscu dawnych parafii prawosławnych za-
częły powstawać greckokatolickie, które na terenie zaboru rosyjskiego funkcjono-
wały do końca XIX wieku9. Natomiast parafie greckokatolickie diecezji przemy-
skiej, która znalazła się w zaborze austriackim, przetrwały do końca 1947 roku, 
ulegając likwidacji dopiero wskutek akcji przesiedleńczej ludności ukraińskiej10. 
„Nierozerwalnie ze świątyniami – jak pisze Danuta Kawałko – wiąże się występo-
wanie cmentarzy grzebalnych. […] Stąd cmentarze dzieliły losy parafii i użytkowa-
ne były z reguły tak, jak kościoły i cerkwie”11.

3 Zob. O. Kich-Masłej, Trudne dziedzictwo. Problem cmentarzy ukraińskich na terenach postmi-
gracyjnych Polski Południowo-Wschodniej, [w:] Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne, 
red. D. Pilipowicz, R. Kęsek, Kraków 2021, s. 133–164.

4 Obszary Polski południowo-wschodniej, podobnie jak ziemie zachodnie i północne, w latach 
40. dotknięte zostały masowymi przymusowymi procesami migracyjnymi. Zob. K. Kersten, Przymu-
sowe przemieszczenia ludności – próba typologii, [w:] Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, de-
portacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenia, red. H. Orłowski, A. Sakson, (Studia Europejskie, 
3), Poznań 1996, s. 13–29.

5 Zob. J. Poniedziałek, Postmigracyjne tworzenie tożsamości regionalnej. Studium współczesnej 
warmińskomazurskości, Toruń 2011.

6 Zob. E. Smolarkiewicz, „Przerwana tożsamość”. Odtwarzanie i tworzenie tożsamości w społe-
czeństwie postmigracyjnym, Poznań 2010.

7 Zob. A. Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV 
do początku XVII wieku, Warszawa 1993, s. 35. Zob. także. D. Kawałko, Cmentarze unickie na terenie 
województwa zamojskiego, „Lubelszczyzna” 1996, nr 3 (2/96), s. 190.

8 Zob. D. Kawałko, Cmentarze unickie…, s. 190.
9 Wyjaśnijmy, że dotyczy parafii greckokatolickich, które znalazły się w okresie zaborów pod 

wpływem carskiej Rosji i zostały rozwiązane w XIX w. (w 1875 r. zlikwidowano ostatnią, greckoka-
tolicką diecezję chełmską). Zob. W. Kołbuk, Unia kościelna w Królestwie Polskim w XIX wieku, [w:] 
Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, t. 2, Przemyśl 1994, s. 139. Zob. także S. Stępień, Nowa unia ko-
ścielna. Obrządek bizantyńsko-słowiański, [w:] Polska-Ukraina1000 lat sąsiedztwa…, t. 2, s. 143, 168.

10 S. Stępień, Represje wobec Kościoła greckokatolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej po 
II wojnie światowej, [w:] Polska-Ukraina 1000 lat sąsiedztwa…, t. 2, s. 226–227.

11 D. Kawałko, Cmentarze unickie…, s. 190.
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Wierzbica oraz jej dziedzictwo były tematem wielu opracowań12. Położona na 
terenie tomaszowszczyzny wieś w okresie pierwszego rozbioru Polski (1772) razem 
z ziemią bełską i lubelską trafiła do Austrii. Od tej pory należała do województwa 
bełskiego, ale do diecezji chełmskiej13. W czasie panowania rosyjskiego na tym te-
renie Wierzbica i okoliczne wioski jeszcze przez pewien czas podlegały pod Chełm, 
ale już w 1795 roku, przy trzecim rozbiorze Polski, rząd austriacki przyporządko-
wał tutejszą cerkiew do diecezji w Przemyślu. Do połowy XX w. Wierzbica znaj-
dowała się w granicach dekanatu uhnowskiego14, razem z takimi wsiami jak Buty-
ny, Chliwczany, Domaszów, Dworce, Dyniska, Karów, Korczów, Machnów, Mosty 
Wielkie (teraz Wielkie Mosty), Ostobóż (teraz Ostrówek), Poddębce, Przystań, 
Rzeczyca, Tehlów, Uhnów, Ulhówek15. Miejscowa parafia greckokatolicka obejmo-
wała Wierzbicę i Wólkę Wierzbicką (teraz nie istnieje), ostatnim jej proboszczem 
był ks. Julian Krynicki16, którego w 1947 roku podczas akcji „Wisła” uwięziono 
i umieszczono w obozie w Jaworznie, gdzie zmarł17. Cerkiew św. Michała Archa-
nioła w Wierzbicy stała tu do lat 90. XX wieku18, cmentarz dotrwał do dnia dzisiej-
szego i pozostaje jedynym depozytariuszem ukraińskiego dziedzictwa tej wsi.

12      Zob. П. Левко, Село Вербиця… Залишилась лиш смуга пам’яті, Львів 1998 (drugie wy-
danie – Львів 1999); М. Коць, Вербиця в історії та переказах (X ст. – 1939 р.), упор. та ред. 
Л. Коць-Григорчук, ред. О. Гриневецька, Львів 2000; Р. Матвійчина, Вербиця – знаки пам’яті. 
Бібліографія, „Український альманах” 2008, s. 97–119 (tu opracowana przez Romana Matwijczy-
nę bibliografia wydań dotyczących Wierzbicy, licząca aż 120 pozycji). O Wierzbicy jako przykładzie 
dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza: P. Antoniak, J. Chodor, W. Słobodian, Za-
pomniane pogranicze. Dekanat Uhnowski, Lublin 2005, s. 58–61; В. Іванусів, Церква в руїні. Загибель 
українських церков Перемиської Епархії, Сент-Кетерінс 1987, s. 288; R. Brykowski, Drewniana 
architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, Warszawa 1995, s. 77, 115, 203. Na te-
mat samego cmentarza, który jest przedmiotem naszego opracowania, pisała Danuta Kawałko w mo-
nografii Сmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994, s. 127–128.

13 Zob. М. Коць, Вербиця в історії…, s. 74.
14 Zob. Шематизм греко-католицького духовенства єпархії перемиської, самбірської 

і сяніцької на рік божий 1938–1939, Перемишль 1938, s. 123.
15 Zob. P. Antoniak, J. Chodor, W. Słobodian, op. cit., s. 8.
16 Б. Прах, Духовенство Перемиської Єпархії та Апостольської Адміністрації Лемківщини, 

t. 1: Біографічні нариси (1939–1989), Львів 2015, s. 103–104.
17 Zob. Akcja „Wisła” 1947. Dokumenty i materiały, wstęp, wybór i oprac. E. Misiło, Warszawa 

2012, s. 731. Zob. także I. Hałagida, Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie 
Pracy w Jaworznie (1947–1949). Dokumenty i materiały, Warszawa 2012, s. 80–117. С. Дзюбина, 
Істверди діло рук наших. Спогади, Варшава 1995, s. 99–100 (tu opis śmierci i pogrzebu ks. J. Kry-
nickiego w Jaworznie).

18 Będąca w złym stanie technicznym cerkiew runęła w lutym 1992 r. Zob. M. Siwicki, Podzwon-
ne dla ludzi i cerkwi, [w:] Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich, t. 3, Warszawa 1994, s. 203–204.
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Pierwszy cmentarz w Wierzbicy znajdował się koło cerkwi. Niestety, dziś już 
nic nie pozostało z dawnych pochówków w tym miejscu19. Cmentarz, który jest 
przedmiotem tej pracy, założono poza granicami wsi, prawdopodobnie na po-
czątku XIX wieku20, służył on miejscowej ludności, jak wspominaliśmy, do roku 
1947, potem pochówków dokonywano tu bardzo rzadko. Prawie 75 lat po akcji 
„Wisła” na cmentarzu w Wierzbicy, podobnie jak na wielu innych opuszczonych 
nekropoliach polsko-ukraińskiego pogranicza, zachowały się przede wszystkim 
nagrobki wykonane z kamienia. Mimo ogromnych zniszczeń na cmentarzu ocala-
ło blisko 450 nagrobków z okresu przed wysiedleniem (w katalogu zamieszczono 
551 wszystkich obiektów). Cmentarz w Wierzbicy, w porównaniu z innymi post-
migracyjnymi nekropoliami w okolicy, jest stosunkowo duży, ale jak większość 
wiejskich nekropolii jest jednoprzestrzenny (bez podziałów na kwatery) z groba-
mi lokowanymi w rzędach i nagrobkami kierowanymi na wschód. Zachowane na-
grobki mają charakter ludowy i pochodzą z ośrodków kamieniarskich w Bruśnie 
Starym21 i Józefowie22.

19 Wierzbicki kronikarz Mychajło Koć, w swoim opracowaniu odwołującym się do historii miej-
scowości (X–XX w.), wspominając kolejne tutejsze cerkwie (od zamierzchłych wieków lokowane 
w tym samym miejscu), pisze także o przycerkiewnym cmentarzu, który już w XV w. wypełnił się po 
brzegi w czasie, kiedy wieś nawiedzały choroby zakaźne (m.in. ospa, czerwonka, tyfus, cholera). Zob. 
М. Коць, Вербиця в історії.., s. 71. Dodajmy, że najstarsze cmentarze na tym obszarze pochodzą 
jeszcze z końca XVI w. np. w Mycowie, a z XVII w. pochodzi przycerkiewny cmentarz w Hrebennem. 
Wspominając o najstarszych miejscach pochówków, mamy na uwadze przede wszystkim pierwot-
ną lokalizację, ponieważ w owym czasie trwałość oznaczenia miejsca pochówku była znikoma. Zob. 
O. Kich-Masłej, „Nomen mortui”…, s. 28–29.

20 Należy tu pamiętać o prawie dotyczącym lokalizacji cmentarzy na terenie Austro-Węgier, 
w granicach których znajdowała się Wierzbica. 23 sierpnia 1784 r. cesarz Józef II wydał dekret 
dotyczący przeniesienia cmentarzy poza obszary zamieszkane przez ludzi. Przepis nie od razu wszedł 
w życie. Nakaz powtórzono w 1897 r. i wtedy rozpoczęto likwidację cmentarzy przycerkiewnych oraz 
zakładano nowe, już poza granicami miejscowości. Zob. A. Szokoluk-Gorczyca, Nagrobki bruśnieńskie 
na terenie byłego zaboru rosyjskiego, [w:] Brusno (nie)istnienie w kamieniu, red. O. Solarz, Nowica 
2013, s. 240.

21 Zob. K. Wolski, Z badań nad kamieniarstwem ludowym na Roztoczu, „Rocznik Muzeum Et-
nograficznego w  Krakowie” 1966, t. 1, s. 113–127; S. Lew, Ludowy ośrodek kamieniarki w  Bruśnie, 
powiat Lubaczów, „Rocznik Przemyski” 1967, t. XI, s. 192–226; S.F. Gajerski, Materiały źródłowe do-
tyczące historii bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego okresu gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, 
„Polska Sztuka Ludowa” 1969, nr 3/4, s. 219–227; D. Kawałko, Bruśnieński ośrodek kamieniarski, „Za-
mojski Kwartalnik Kulturalny” 1995, nr 3 (45), s. 5–8; Kresowe dziedzictwo. Kamieniarstwo bruśnień-
skie, red. S.P. Makara, B. Woch, Lubaczów 2008; Brusno (nie)istnienie w kamieniu, s. 13–153, idem, 
Kamieniarstwo na Roztoczu – próba porównania ośrodków bruśnieńskiego i józefowskiego, [w:] Proble-
my ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim. 
Region Roztocza, t. 2, red. A. Jarosz, A. Michałowski, Lubaczów-Jarosław 2001, s. 315–323.

22 D. Kawako, Ośrodek kamieniarski w Józefowie, [w:] Przyczynki do etnografii Zamojszczyzny. 
Materiały ogólnopolskiej sesji popularno-naukowej 22–24. IX.1995, Zamość 1995, s. 55–71.
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Podejmowane przez badaczy reprezentujących lubelski ośrodek naukowy 
(m.in. Feliksa Czyżewskiego, Agnieszkę Dudek-Szumigaj, Lyubov Frolyak, Mariu-
sza Kopera) zagadnienia językowe dotyczące cmentarzy pogranicza stanowią dziś 
niewyczerpane źródło informacji. Z perspektywy realizowanego tematu na specjal-
ną uwagę zasługują studia Mariusza Kopera, które dotyczą inskrypcji cerkiewnych 
cmentarzy powiatu Tomaszów Lubelski i w tym artykule zostały potraktowane 
jako modelowe, stąd częste odniesienia do prac tego eksperta23. Przeprowadzona 
na potrzeby niniejszego artykułu analiza stanu badań przekonuje, że zdecydowanie 
więcej uwagi poświęcono inskrypcjom historycznych cmentarzy północnej Lubel-
szczyzny i Podlasia24. Intrygujący styk historycznych obszarów zaborów rosyjskie-
go i austriackiego w obrębie, którego znalazła się Wierzbica, nadal czeka na zainte-
resowanie i opracowanie.

Inskrypcje na cerkiewnych cmentarzach ziemi tomaszowskiej pisane były naj-
częściej „niewprawioną ręką, z licznymi błędami gramatycznymi i stylistycznymi”, 
stąd wniosek, że nagrobki na wiejskich nekropoliach rzadko powstawały na zamó-
wienie, kupowane były od obwoźnych handlarzy, zaś napisy wykonywali ludzie, 
„którzy zaledwie posiedli sztukę pisania”25. Spotykamy się tu z prostą i złożoną 
strukturą napisów26. Na ukraińskim cmentarzu w Wierzbicy znajdujemy przykłady 

23 Zob. m.in. J. Klimek, M. Koper, Język inskrypcji nagrobnych kilkunastu cerkiewnych cmentarzy 
powiatu tomaszowskiego, „Facta Simonidis” 2010, nr 1 (3), 243–263; M. Koper, Historia i współczesność 
kilku cmentarzy greckokatolickich południowo-wschodniej Lubelszczyzny, [w:] Nekropolie jako znak 
kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, L. Frolak, 
Lublin 2011, s. 143–157; idem, Cmentarze w pejzażu językowo-kulturowym Roztocza Wschodniego, 
[w:] Roztoczańska część Linii Mołotowa. Historia – współczesność – otoczenie, red. W. Martyn, M. Wi-
śniewski, M. Koper, Zamość 2013, s. 311–321; idem, Inskrypcje nagrobne na cmentarzach greckoka-
tolickich ziemi tomaszowskiej i lubaczowskiej, [w:] Brusno – (nie)istnienie w kamieniu, red. O. Solarz, 
Nowica 2013, s. 201–231; idem, Cmentarze przycerkiewne Roztocza Wschodniego w pejzażu języko-
wo-kulturowym pogranicza, [w:] Cmentarze po obu stronach Bugu, red. H. Arkuszyn, F. Czyżewski, 
A. Dudek-Szumigaj, Włodawa – Lublin 2014, s. 145–158; idem, Ukraińskie miejsca pamięci narodowej 
na cmentarzach południowo-wschodniej Lubelszczyzny, [w:] Cmentarze po obu stronach Bugu, red. 
H. Arkuszyn, F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, Włodawa – Lublin 2014, s. 215–224; idem, Cmen-
tarze prawosławne i greckokatolickie jako znak kultury pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Dialog 
dwóch kultur, Krzemieniec, 3–7 września 2014 roku. R. IX, z. 1, Warszawa – Lublin 2015, s. 290–298, 
idem, Cmentarze jako znak kultury pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Powrót profesorów do Buko-
winy, Zamość 2018, s. 101–111.

24 Świadczą o tym m.in. opracowania Feliksa Czyżewskiego, Agnieszki Dudek-Szumigaj, Lyubov 
Frolak. Obszerną bibliografię na ten temat znajdziemy w znakomitej książce A. Dudek-Szumigaj: In-
skrypcje nagrobne pogranicza polsko-ukraińskiego. Studium genologiczne, Lublin 2018, s. 320–323.

25 D. Kawałko, Cmentarze województwa zamojskiego…, s. 10–11.
26 Wyjaśnijmy, że inskrypcje proste (onomastyczne) zawierają podstawowe elementy biograficz-

ne dotyczące zmarłego, czyli jego imię, nazwisko, datę urodzenia, datę śmierci. Inskrypcje złożone 
(onomastyczno-tekstowe) zawierają dodatkowe elementy, m.in. fragmenty modlitw, cytaty biblijne, 
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rozbudowanych, przemyślanych kompozycyjnie i językowo inskrypcji, jak rów-
nież bardzo lakoniczne i nieprofesjonalnie wykonane napisy nagrobne27. Na naj-
starszych krzyżach typu bruśnieńskiego (z pierwszej połowy XIX w.) umieszczano 
krótkie inskrypcje, dziś trudne do odczytania ze względu na zniszczenia, którym 
z biegiem lat pod wpływem warunków atmosferycznych ulegał nagrobny kamień. 
Bywa, że na tego rodzaju nagrobkach krzyżowych inskrypcja znajduje się na całej 
jego powierzchni (w górnej części krzyża, na ramionach i podstawie). Są również 
przykłady nagrobków, na których inskrypcje zapisywano pionowo*: 

ІС ХС
†

ТᴕСПОЧИВаЄ
РаБЪ БОЖЇЙ

[pionowo] ГРИНЪ 
ПᴕШКаРЪ

[pionowo] ПРОЖИВЪ 
ЛѣТ 70

[pionowo] а ᴕМЄРЪ 
1855

1869
[pionowo] 

ИВАаН ПᴕСКаРЪ
[…]

[pionowo] [ВЪ ІМѦ 
ОТЦѦ І СИНа]

[pionowo] 
[І СВѦТОГО ДУХа]

РаБа
МаТРОН[…]

1865
[…]
[…]

ІНЦІ
Тᴕ СПОЧИВаЄ
Р. Б. ГРИНЬ

[pionowo] ѦРМОЛа. 
ПРОЖИВЪ

[pionowo] ЛѢТЪ. 20. 
А УМеРЪ

Р. Б.
1871

Zdarza się, że napisy wykonane na nagrobkach datowanych na drugą połowę 
XIX wieku niezgrabnie wychodzą poza obszar inskrypcyjny, znajdując swą konty-
nuację np. na boku prawej strony krzyża. To tylko potwierdza, że ówcześni ludowi 
kamieniarze mieli problemy z organizacją przestrzeni inskrypcyjnej. Znajdziemy 
także nagrobki, gdzie w tzw. ramie inskrypcyjnej każdy z wersów zaznaczono od-
dzielną linią, aby rozplanować napis. Mamy również wiele przykładów zapisów in-
skrypcyjnych typu in continuo, bez podziału na wyrazy oraz z dużą dowolnością 
przenoszenia, co oznacza, że wers nie stanowi całości frazy czy wyrazu. Za przy-
kład niech posłużą poniższe inskrypcje (dowolność przenoszenia wyrazów zazna-
czono pogrubieniem): 

dodatkowe informacje o osobie zmarłej, teksty literackie, sentencje itp. Zob. K. Długosz, Inskrypcje 
nagrobne z Pomorza Zachodniego w ujęciu językowym, Szczecin 1991, s. 10. Zob. także. M. Koper, 
Inskrypcje nagrobne…, s. 206.

* We wszystkich inskrypcjach w artykule zachowano oryginalny zapis.
27 Zob. M. Koper, op. cit., s. 207. 
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ТУ
СПОЧИ
ВАЄРАБА
БОЖІЯ
ТЕОДОР
ЯРМОЛА
ПРО

ЖИВ.ЛІТ.74
А.ᴕПОКОІВ
СЯ.РОКУ

1896

Тᴕ СП
ОЧИВаЄ РБ
ЇЛКО Їа

Р[…] УПОКОЇ
ЛЬСѦ ВЪРО

ЦИ ӐѠОξ [1876]
МД 28/1
Лѣ 55

ТУ СПОЧ
ИВаЄ РБ
ӨеОДОРЪ

ҐѣЛЬ УПОКО
ЇЛЬСѦ ДНѦ

7 ЛИПЦѦ
ПРОЖИЛЪ ЛѢ

ТЪ 53

ТУ СПОЧ
[…]
[…]

[…] ПОМ
еРЛа 24:3
1908 ЛїТ.
ПРОЖ
ИЛа. 61.
ВІЧНа ЄЇ
ПаМЯТЬ

Rozkwit kamieniarstwa bruśnieńskiego, które dominuje na wierzbickim cmen-
tarzu, spowodował, że tutejsze krzyże zmieniły nie tylko kształt, ale także miejsce 
lokowania inskrypcji. Na pomnikach nagrobnych posiadających bardziej rozbu-
dowaną formę, bo złożonych z podstawy, cokołu i krzyża, inskrypcja najczęściej 
znajdowała się w środkowej części nagrobka, czyli na cokole. Stałym elementem 
kompozycji takiej inskrypcji jest imię, nazwisko i rok śmierci zmarłego. Na wielu 
nagrobkach dostrzegamy nadprogramowe treści (dotyczy inicjalnych i finalnych 
części epitafium), które dookreślają obowiązkowe elementy inskrypcji. 

Podstawową formą kompozycyjną inskrypcji na wierzbickiej nekropolii są po-
wszechnie znane formuły. Segment inicjalny składa się z zaimka przysłownego „tu” 
(ukr. „ту”) oraz czasownika „spoczywać” (ukr. „спочивати”) 28: ТУ СПОЧИВАЄ / 
ТУ СПОЧИВАЮТЬ / ТУТ † СПОЧ. W innej wierzbickiej inskrypcji śmierć uka-
zano w obrazie odpoczynku i snu jednocześnie [ТУ СПОЧИВАЄ; В ТІЙ МОГИЛІ 
CПИТЬ СНОМ ВІЧНИМ]. Były to metafory czytelne dla chrześcijan, zgodne 
z biblijnym obrazem dobrej śmierci („Błogosławieni, którzy w Panu umierają – już 
teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów”, Ap 14, 13), której 
ideał znajdowali w zaśnięciu Matki Bożej. Tego typu eufemistyczne obrazy śmier-
ci powinny łagodzić lęk i ból29 w sytuacjach granicznych, związanych ze zgonem, 
stratą, odejściem osoby bliskiej30.

28 Te części inskrypcji nazywamy lokalizatorem. Zob. J. Klimek, M. Koper, Język inskrypcji 
nagrobnych…, 252–253.

29 Szerzej problematyka ta została omówiona m.in. w: A. Dudek-Szumigaj, Metaforyzacja śmier-
ci w świetle inskrypcji nagrobnych cmentarza prawosławnego w Zabłociu koło Białej Podlaskiej, [w:] 
Droga ku wzajemności. Materiały XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Grodno, 13–14 listo-
pada 2008 r., Grodno 2009, s. 359–364.

30 Warto podkreślić, że było to częste doświadczenie ludności na omawianym terenie, ponieważ 
śmiertelność w Wierzbicy w drugiej połowie XIX w. wynosiła nawet do 70 osób rocznie, a wieś liczyła 
około 1200 mieszkańców, por. O. Kich-Masłej, „Nomen mortui”…, s. 349–386; W. Bondyra, Słownik 
historyczny miejscwości województwa zamojskiego, Lublin–Zamość 1993, s. 132.
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Najbardziej rozpowszechniona praktyka dotycząca formułowania inskrypcji 
polega więc na zastosowaniu lokalizatora [ТУ СПОЧИВАЄ], części podstawo-
wej (imię i nazwisko) oraz daty urodzin i śmierci zmarłego, które traktowane były 
mniej lub bardziej szczegółowo. Lakoniczne inskrypcje uwzględniają tylko rok 
śmierci lub wiek zmarłego (1), nieco rozbudowane napisy podają dwie daty – naro-
dzin i zgonu (2). Gdzieś pomiędzy lokują się inskrypcje uwzględniające datę dzien-
ną śmierci (3) lub inny powszechny tu model z datą dzienną śmierci i wiekiem (4). 
Niżej podajemy przykłady przywołanych schematów: 

1)  ТУТ † СПОЧ.
БЛ. П.

КАТЕРИНА
ЯРМОЛА

1946

2)  ТУ СПОЧИВАЄ Р.Б.
КАТЕРИНА МИСЬКО

*1899 † 1915
ВІЧНАЯ ЇЙ ПАМЯТЬ

3)  ТУТ СПОЧ.
Р.Б.

ТЕКЛЯ
СОЛОДУХА

*1906
† 15.09.1945

ВІЧНАЯ ЄЇ ПАМ’ЯТЬ

4)  ТУ СПОЧИ
ВаЄ Р. Б.

ДМИТРІЙ
КОЗІЙ

ПРОЖИВ
ЛІТ Ь 83.
ПОМеР
Р. 1906

дН. 26/6

Zdarza się, że w tym samym grobie spoczywają dwie osoby, mimo to na 
nagrobku widnieje tylko jedna tablica inskrypcyjna31. Wtedy oczywiście kompozycja 
nagrobnego napisu w sposób szeregowy uwzględnia imiona i nazwiska oraz daty 
śmierci pochowanych osób:

ТУ СПОЧИВаЮТЬ
МИХАЇЛ

ПАРАСКЕВІЯ
СМИК

*1921 + 1929
* 1925 + 1928
 Вічная память
П. ЛЮБИЦКИЙ

1929

 ТУ
СПОЧИВАЄ

Р. Б.
СТЕФАН
І МИХАІЛ

ВАШЧИШИН
С *1848 †1920
М *1882 †1943

 В . Й. П.

ЗА ВІРУ І ЛЮБОВ
В ТІЙ

МОГИЛІ
CПИТЬ СНОМ

ВІЧНИМ ЖЕ
НА ВАСИЛЯ
МАРІЯ ОХРІН
В ТОВАРИСТ
ВІ АГАФІЇ СО
ЛОДУХА ПО
МЕРЛИ 30/ 7

[…]
ВІЧНАЯ ПАМЯТЬ

ТУ
СПОЧИВАЄ
МІХАЛ
ОХРІН

ПР. 30. ЛЇТ
Р. 1917

КАТИРИНА
ОХРІН

ПР. 67. ЛЇТ. † 1927

31 Na cmentarzach ziemi tomaszowskiej spotykamy także większe mogiły. Mogiły zbiorowe 
związane są zazwyczaj z okresem I oraz II wojny światowej. W Wierzbicy znajdują się m.in. dwie mo-
giły zbiorowe żołnierzy Ukraińskiej Halickiej Armii z lat 1918–1919. Zob. O. Kich-Masłej, „Nomen 
mortui”…, s. 40.
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Podane wyżej inskrypcje zawierają także tzw. segment finalny – zwrot do od-
wiedzającego mogiłę [ВІЧНАЯ ПАМЯТЬ]. Godny przytoczenia rozbudowany 
segment finalny wychodzący poza tradycyjną formułę „Вічная пам’ять”, inspiro-
wany tekstem panachydy, znajdujemy na nagrobku Mikołaja Puszkara: ПОМЯНИ 
ГОСПОДИ Р. Б. НИКОЛАЯ ПРІЙМИ ЄГО ДО ЦАРСТВА НЕБЕСНАГО 
І СОТВОРИ ЄМУ ВІЧНУЮ ПАМЯТЬ. Zarówno części inicjalne, główne, 
jak i finalne mogły być zapisane w postaci odpowiadających im skrótów [В.П.; 
В.Й.П.], ich zastosowanie wpisywało się w panującą konwencję i było często wyko-
rzystywane przez kamieniarzy z powodów ekonomicznych oraz ograniczonej ramy 
inskrypcyjnej. Przykładem mogą być napisy na nagrobkach Anny Smyk, Prokopa 
Prytuły, Michała Hrybyka, Kseni Paluszok, gdzie segmenty: wstępny, podstawowy 
i końcowy opatrzone zostały abrewiacjami: 

Р. Б.
АННА СМИК.
*1910 †1930.

В. П

ТУ
С. Ч.

ПРОЦЬ
ПРИТУЛА
1910–1937

В П

ТУ
С П Ч

МИХАЙЛО
ГРИБИК
Р. 1866 *
П. 1930 †

Р. Б.
ДВ. КСЕНЯ
ПАЛЮШОК.
*1906. †1929.

В. П

Nie sposób omówić wszystkich wariantów elementów inicjalnych, głównych 
i finalnych na inskrypcjach cmentarza w Wierzbicy. Szukając jednak pewnego 
uogólnionego modelu, możemy stwierdzić, że stałymi częściami napisów nagrob-
nych jest imię i nazwisko zmarłego oraz data jego śmierci. Komponentami fakul-
tatywnymi pozostają m.in. zapis inicjalny w postaci tzw. lokalizatora (tu spoczy-
wa – ТУ СПОЧИВАЄ), data urodzenia oraz część końcowa. Interesujące, że wiele 
wierzbickich inskrypcji określa wiek osoby zmarłej: 

ІНЦІ
ТУ
Іван

ТРОЦЬКИЙ
ПРОЖИВ

ЛІТ
66

ТУ
СПОЧИ

ВАЄАННa
[…]
ПРО
ЖИЛa

57

Т.У. СПО.
Раб.БОЖ.
ВаСИЛЬ

ВaШЧИШИН
Про. ЛІТ.73
УМЄР.1930

[…]

ТУ
СПОЧИВАЄ

Р.Б.
АНАСТAЗІѦ
ѦРМОЛА
ПРЛІТ 65
[…] 1932

Elementami rozbudowującymi strukturę typowych inskrypcji nagrobnych 
są najczęściej informacje dotyczące pokrewieństwa osób pochowanych w jednej 
mogile [1) syn, wnuk, prawnuczka], związku zmarłego z fundatorem nagrobka 
[2) córce – rodzice] oraz dodatkowe wiadomości wyróżniające zmarłego [3) matka 
4 dzieci], bądź doprecyzowujące jego przynależność do konkretnej rodziny [4) jeśli 
np. nie pochodził z Wierzbicy: zięć Teodora Zrady]:
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1)  ТУ
СПОЧИВ
Є Р. Б.
МАРІЯ

ПРИТУЛА
 І СИН

МИХАЛЬ
1899 УР
193[…]

ТУ
СПОЧИВАЄ

МАРІЯ
СМИК

*.1877.+.1937
І ВНУК
ЛЕВ.

ТУ
СПОЧИВАЮТ

АННа
ПАЛЮШОК
правнука
СтефаніѦ
КОЗАК
В. П

2)  ВОВІЧНУЮ
ПаМЯТЬ СВОЇЙ

ДОЧЦІ
ОЛЬЗЇ СТЕХ
РОДИЧІ

АНДРІЙ І ЮЛІЯ
В. 1931. Р.

3)  З ГРАДУЩІВ
ҐІЛЬ

ПАРАСКЕВІЯ
МАТИ 4-Х ДІТЕЙ

*23.X.1908 †30.X.1938
ПРОСИТЬ МОЛИТВИ

4)  ІНЦІ
ІС ХС 
Тᴕ

[pionowo] СПОЧИВЄ. Р. Б.
[pionowo] СИЛВЄСТеРЪ

Зать
ХВЄДѦ
ЗРАДИ

1871
(napis z boku)

УНИХ.
ЛІТЪ

ПРОЖИВЪ 71

Innym występującym na cmentarzu w Wierzbicy detalem rozbudowującym 
strukturę typowych inskrypcji jest stosowane w przypadku zmarłych panien do-
określenie „panna” [ДЇВИЦЯ, ДІВИЦа]:

ТУ
СПОЧИВаЄ
РаБаБОЖа
ДЇВИЦЯ
МИЛаНЯ.
ЛеВКО.
УР. 1904.
П.Р.К.1927.

ВІЧНаЯПа[…]

ТУ
СПОЧИВа
ДІВИЦа

ПаРаСКИВа
ЯРМОЛА
[…] 1905

Dodatkowym, rzadko spotykanym na wiejskich cmentarzach pogranicza, ale 
często pojawiającym się na cmentarzu w Wierzbicy elementem rozbudowującym 
strukturę typowych inskrypcji jest określenie „z rodu” oraz panieńskie nazwisko 
umieszczane w napisach nagrobnych zmarłych kobiet zamężnych (tzw. formuła 
trójczłonowa z nazwiskiem panieńskim: imię + patronimicum + nazwisko). Wy-
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stępowanie tej tradycji inskrypcyjnej na obszarze wiejskim, gdzie zdecydowanie 
panował patriarchalizm, tłumaczyć może potrzeba doprecyzowania powtarzają-
cych się często nazwisk, ale także obecność tendencji matriarchalnych i postępują-
ca emancypacja kobiet (szczególnie w latach 20.–30. XX w.)32.

ТᴕСПОЧ
ИВаЄРБ
ЄФеМКа
ЛеВКО З
РОДᴕ

ѬРМОЛа

ТУ СПОЧИВАЄ
МАРУНКА
ОХРІН

ЗРОДУБУС
КО.ПРОЖИЛА

ЛІТ.47
УПОКОЇЛАСЯ
РОКУ.1935

1936

ТУ
СПОЧИВАЕ.Р.Б.
ТeКЛЯ БУСЬКО

З РОДУ ПРИТУЛА
ПРОЖИЛА ЛІТ 1[…]

ПОМеРЛА
Р. 1927

ТУ
СПОЧИВАЄ

МАРІЯ
ЗІ ЗРАДІВ
СМИК.
*. 1853.
†. 1934.

ТУ
СПОЧИВаЄ.
РаБа БОЖа

МаРІЯ. ЗРаДа
ЛеВКІВУПОКОЇ
ЛаСЬа Р.1928.

Тᴕ СПОЧИ
ВаЮТ. Р.Б
МаӨЄЙ І
ЮЛІѦ ЛЄ

ВКО ЗРОДУ
ЛЄМІШКО ВИЪ
МӨ ПРОЖИЛа

ЛІТЪ 57
ᴕПОКОѢЛСѦ 19
ЛИПЦѦ РК 1888.

Inskrypcjami typu protokolarnego są napisy, w których mowa jest o sprawo-
wanej za życia funkcji zmarłego czy też informacje o charakterze wyznaniowym. 
Przykłady z wielu cerkiewnych nekropolii dowodzą, że najczęściej w ten sposób 
opisane są nagrobki księży. Na cmentarzu w Wierzbicy tego typu zapis znajduje 
się na mogile ks. Jurija Żuka: „był proboszczem w Wierzbicy w latach 1900–1920” 
[БУВ ПАРОХОМ В ВЕРБИЦІ В 1900–1920]. Pojawiają się tu także inne przykła-
dy inskrypcji typu protokolarnego, takie jak: „nauczycielka ludowa”, „nauczyciel 
szkoły w Wierzbicy”, „czotarze UHA (czyli Ukraińskiej Armii Halickiej)”, „bojow-

32 O czym przekonują nas relacje ustne zgromadzone przez autorkę niniejszego artykułu na 
potrzeby wydania: O. Kich-Masłej, Czytelnia Towarzystwa „Proswita”. Rekonstrukcja, Kraków 2020, 
s. 142. Dotyczy wspomnień: Marii Jarmoły (ur. 1936 r. w Wierzbicy) z domu Rudyk; Paraskewii 
Jarmoły, przydomek Liwa (ur. 1920 r. w Wierzbicy) z domu Smyk; Anny Kertyczak (ur. 1919 r. 
w Wierzbicy) z domu Prytuła; Anny Kiłyk (ur. 1934 r. w Wierzbicy) z domu Jarmoła; Anastazji 
Sławopas (ur. 1919 r. w Wierzbicy) z domu Hrynius’; Maruni Zrady (ur. 1923 r. w Wierzbicy) z domu 
Nazar. Nagrania w formacie mp3 w prywatnym archiwum autorki.
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nik za wolność Ukrainy”  [НАРОД=УЧИТеЛЬКА; УЧИТЕЛЬ ВЕРБИЦЬКОЇ 
ШКОЛИ; ЧЕТАРІ УГА; БОРеЦ За ВОЛЮ УКРаѢНИ.]:

†
ТУТ СПОЧИВАЄ

ОТЕЦЬ
ЮРІЙ
ЖУК

НАР. 1857 – ПОМ. 1920
БУВ ПАРОХОМ В

ВЕРБИЦІ В 1900–1920
ВІЧНА ЙОМУ

 ПАМ’ЯТЬ

ЛЮДМІЛЯ
З

КАПУСТЇЇВ
ТУРАШеВА

НАРОД=УЧИТе
ЛЬКА * 1882

†1910. ЗеМЛЯ
ЇЙ ПЕР ОМ.

СТЕПАН КАПУСТІЙ
УЧИТЕЛЬ ВЕРБИЦЬКОЇ

ШКОЛИ 18... – 19...
ВІЧНАЯ ПАМ‘ЯТЬ

†
ЧЕТАРІ
УГА

ПУШКАР ІВАН
ВАСКАН СТЕФАН

† 7 І 1919
В. П

Т.У
СПОЧИ
ВаЄ.Р.Б.
ӨОДО
Р. ѦРМО
Ла. БО Ре

Ц За ВОЛЮ
УКРаѢНИ. 12/1
1919 ПРОЖИВ.

ЛѢТ. 18

Do elementów fakultatywnych na inskrypcjach zaliczyć można także infor-
macje na temat miejsca czy okoliczności śmierci zmarłego. Dotyczy to najczęściej 
pochówków z czasów I i II wojny światowej, szczególnie cennych dla badaczy hi-
storii konkretnego regionu. Oto jeden z przykładów z Wierzbicy: „zmarli śmiercią 
tragiczną w 1943 r.” [ПОМЕРЛИ СМЕРТЮ ТРАГІЧНОЮ В 1943 РОКУ].

Najbardziej oryginalne i zarazem rzadkie na wiejskich cmentarzach są in-
skrypcje rozbudowane, których treści wychodzące poza normy typowego pola tek-
stowego (zbudowanego zazwyczaj z części konstytutywnej i fakultatywnej) spra-
wiają, że trudno wydzielić tu elementy początkowe, środkowe i końcowe33. Wśród 
wierzbickich inskrypcji rozbudowanych znajdziemy różnej wielkości formy po-

33 Przykładem mogą być inskrypcje w postaci opisu narracyjnego, jak np. napis na płycie na-
grobnej Katarzyny Dubniewiczowej z inskrypcją w języku cerkiewnosłowiańskim na cmentarzu 
w Radrużu. Zob. J. Mazur, Krótka historya o Kobiecie z więzienia Tatarów przybyłej, czyli rzecz o dzie-
jach Radruża w XVII wieku, [w:] Roztocze. Historia i kultura, red. W. Łysiak, Tomaszów Lubelski–
Lubaczów 2012, s. 125–148.
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etyckie34. Na szczególną uwagę zasługuje, zachowany niestety tylko fragmentarycz-
nie, czterosegmentowy napis na nagrobku Julii Zbożnej35:

 ПѣСТᴕНКа
ДѣТИН[…]
ПОМНИ

За РОДИНО.

ѬКО
[…]ТИЦа
[…]ВЯЩа
[…]ЪЗДѣ

МЯ
ГДИ
ВО

ЦаРСТВИ
ТВОЄМЪ
ӑМИНЬ.

[…]
[…]
[…]

БЛАГОР:РОДИЧИ
ДОЧЄРЬІ
ЮЛѣЙ –

ЗБОЖНЬІХЪ
ДѣВИЦИ
[…] 1866
[…] 78

Język inskrypcji pogranicza polsko-ukraińskiego obszaru ziemi tomaszow-
skiej jest chyba najlepszym odwzorowaniem różnorodności kulturowej, religijnej 
i językowej, która funkcjonowała do drugiej połowy lat 40. XX w. Na postmigra-
cyjnych, już niestety szczątkowo zachowanych, cmentarzach historycznych to-
maszowszczyzny natrafiamy na kilka kodów językowych: cerkiewnosłowiański, 
ukraiński, polski, a nawet niemiecki. Napisy nagrobne pochodzące z drugiej po-
łowy XIX w. i pierwszej połowy XX w. w większości wykonano tu w języku ukra-
ińskim, co wynikało ze struktury narodowościowej tutejszych wsi położonych na 
terenie Roztocza Wschodniego i Równiny Bełskiej, na styku zaborów rosyjskiego 
i austriackiego36. Jak przekonuje Andrzej Janeczek – zróżnicowaniem etnicznym 
charakteryzowały się trzy główne środowiska społeczne: polski dwór, ruska wieś 
i rusko-polsko-żydowskie miasto37. We wsiach takich jak Wierzbica, sąsiadujące 
z nią Kornie i Machnów, oraz w nieco dalej położonych miejscowościach powia-
tu tomaszowskiego (w okresie międzywojennym Rawa Ruska), takich jak Lubycza 
Kameralna i Lubycza Kniazie do czasów II wojny światowej ponad 90 procent ogó-
łu mieszkańców stanowili Ukraińcy38. We wszystkich tych miejscach były cerkwie 

34 Zob. J. Kolbuszewski, Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej, Wrocław 
1985, s. 65.

35 Dopełnienie tej inskrypcji znajdziemy w księgach metrykalnych z Wierzbicy, gdzie znajduje 
się informacja, że 31 maja 1878 r. zmarła, a 2 czerwca 1878 r. została pochowana Julia Zbożny, która 
żyła 11 lat, córka Macieja i Agafii Zbożny (mieszkała w Wierzbicy w domu z numerem 143). Zob. 
Księgi metrykalne wyznania greckokatolickiego, zespół nr 298, nr mikrofilmu A–92840, sygn. 257. Pra-
cownia Mikrofilmów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

36 M. Koper, Inskrypcje nagrobne…, s. 218.
37 Zob. A. Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV 

do początku XVII w., Warszawa 1993, s. 303.
38 W przededniu wybuchu II wojny światowej miejscowość Wierzbica posiadała już według Wo-

łodymyra Kubijowycza około 600 gospodarstw, ogólna liczba mieszkańców wynosiła 2110, w tym 
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i cmentarze, na których przeważają napisy nagrobne w miejscowym wariancie ję-
zyka ukraińskiego39. 

Na najlepiej zachowanym dziś w regionie historycznym cmentarzu w Wierz-
bicy, który dla tego terenu jawi się jako wzorcowy, w oczywisty sposób natrafiamy 
na dawne inskrypcje w języku polskim:

TU SPOCZYWA
MICHAŁ
HERDA

† 14/10 1909
Przeżywszy lat 66

TU SPOCZYWA
EMIL

HERDA
† Maja 1911

przeżywszy lat 35

Tu
spoczy

wa
Iwan Wierzbica

prosi
o pozdr
wienie
Aniels

kie.
Umar
Dnia

14 Lute
go 1848

Po wojnie grzebano tu tych nielicznych Wierzbiczan oraz członków ich ro-
dzin, którzy w latach 50. i 60. wrócili z obszarów przymusowego wysiedlenia do 
rodzinnej wsi i aktem ostatniej woli potwierdzili przynależność do wschodniego 
obrządku, wybierając jako miejsce wiecznego spoczynku miejscowy cmentarz 

2030 Ukraińców, 45 Polaków, i 25 Żydów; badacz wspomina o 10 łacinnikach, nie wskazując ich 
narodowości, Zob. В. Кубійович, Етнічні групи південнозахідньої України (Галичина) на 1. 1. 
1939. Національна статистика Галичинини, Otto Harrassowitz, Wisbaden 1983, s. 65. Jak podaje 
M. Koper, miasto Lubycza Królewska było w tym czasie zamieszkane w 90 procentach przez Żydów. 
Zob. M. Koper, Nazwy miejscowe gminy Lubycza Królewska. Historia – osadnictwo – język, Lubycza 
Królewska 2009, s. 25.

39 Dialekt wierzbicki – przykład niematerialnego dziedzictwa kulturowego – który właściwie 
już przestał istnieć, charakteryzują Michał Łesiów i Maria Borciuch. Zob. М. Лесів, Українські 
говірки у Польщі, Варшава 1997, s. 223–238. Zob. М. Борцюх, Особливості української говірки 
села Вербиця. Dostępne w Internecie: <http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=13412> (do-
stęp 10.12. 2021); М. Борцюх, Фонетичні та граматичні особливості української говірки села 
Вербиця біля Томашова Любельського, „Науковий вісник Волинського державного університету 
ім. Лесі Українки”, nr 6/2000 [druk 2002], s. 74–79. Należy wspomnieć, że Maria Borciuch jest także 
autorką pracy magisterskiej na temat dialektu Wierzbicy: Leksyka ukraińskiego dialektu wsi Wierzbica 
w województwie zamojskim, napisanej pod kierunkiem prof. Michała Łesiowa w 1997 r. Zob. także 
M. Borciuch, System form czasownikowych w ukraińskich gwarach naddniestrzańskich na terenie Pol-
ski, „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN”, t. V, 2010, s. 57–69.
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greckokatolicki w Wierzbicy. Napisy na ich nagrobkach wykonano w języku pol-
skim i ukraińskim40:

Ś. P.
WASIUTA

PARASKIEWIA
ŻYŁA LAT 74

ZM. DN. 18.X.2002 r.
SPOCZYWAJ W POKOJU

Ś. P.
GRUSZKA MIKOŁAJ
Ur. 1900 Zm. 197[…]

POKÓJ JEGO DUSZY

Ś. P.
GRUSZKA ANNA
Ur. 1899 Zm. 1967

POKÓJ JEJ DUSZY

ТУТ СПОЧИВАЮТЬ
ПУШКАР
ЮСТИНА

*26.07.1910 †04.08.1971
ОЛЕКСАНДР

*25.03.1912 †24.03.1975
БОГУСЛАВ

*01.05.1951 †03.09.2011
ВІЧНА ЇМ ПАМЯТЬ

ТУ
СПОЧИВАЄ

Р.Б.
ВЕРБОВСЬКА ЕВА

*18.05.1907 р.
†27.04.1997 Р.

В. ЇЙ П.

СОВЯК
АННА

1933 – 2011

Najwięcej problemów nastręczają tzw. napisy cerkiewne, które przeważają na 
najstarszych nagrobkach cmentarza. Zdarza się jednak, że i dużo późniejsze in-
skrypcje stylizowane są na dawną pisownię. Oddzielnego opracowania wymaga 
kwestia zarówno świadomego wykorzystywania cerkiewizmów, jak i ulegania tzw. 
stylizacji cerkiewnej. Najczęściej jednak mamy do czynienia z inskrypcjami, w któ-
rych dochodzi do niekontrolowanej zamiany pewnych liter starszymi znakami i na 
odwrót. Cerkiewne cechy językowe zauważamy przede wszystkim w grafice (litery 
charakterystyczne dla języka cerkiewnosłowiańskiego: Ѣ, Ѧ, Ѡ, Ѿ Ҍ, ҍ,) i leksyce. 
Dziewiętnastowieczne wierzbickie epitafia mocno nasycone elementami cerkiew-
nymi przyporządkowujemy do grupy napisów cerkiewnosłowiańskich w redakcji 
ukraińskiej, które znacznie różnią się od inskrypcji z terenu Królestwa Polskiego, 
gdzie przeważa cerkiewszczyzna w redakcji rosyjskiej41. Dwudziestowieczne napisy 

40 Wszystkie współczesne pochówki (zarówno z inskrypcjami w języku polskim, jak i ukraiń-
skim) zarejestrowane zostały w katalogowych opracowaniach cmentarza w Wierzbicy. Zob. О. Кіх-
-Маслей, Ім’я усопшого…; O. Kich, „Nomen mortui”….

41 Zob. M. Koper, Język inskrypcji nagrobnych…, s. 243–263; M. Koper, Inskrypcje nagrobne…, 
s. 222. Niektórzy badacze używają określenia – inskrypcje w języku ruskim (małoruskim) z cecha-
mi cerkiewnymi. Zob. D. Kawałko, Cmentarze województwa zamojskiego…, s. 10. Porównanie na-
pisów nagrobnych z obszaru Galicji z inskrypcjami historycznego zaboru rosyjskiego, gdzie mamy 
do czynienia z cerkiewszczyzną w redakcji rosyjskiej oraz przedstawieniem wpływu historycznych 
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cmentarne wykonywano tu głównie w literackim języku ukraińskim (nie unikając 
oczywiście różnego rodzaju pomyłek i elementów dialektalnych). Oto przykłady 
inskrypcji z wierzbickiej nekropolii z widocznymi cechami cerkiewnymi:

ТУ
СП […]

РАБА.БО[…]
Ѧ.АННА Ѧ […]
МОЛА.ПРО
ЖИЛА.ЛІТ.36
УПОКОІЛА
СѦ.1898.Р.К.

ТУ
СПОЧИ
ВаЄ.РБ
ІОаН

ГᴕЗІ[…]
ПРОЖИВ
ЛѢТЪ 65
ᴕПОК[…]

[…]

ТУ
СПОЧИВaЮТ РaБИ
БОЖІ ІВАН І ӨЕО
ДОЗІѦ ВАЩИШИН
УПОК.Р.Б 1928. Р.

УПОК РБ 1918 ПРОЖ
ЛІТ 74 ПР ЛІТ 45

ВІЧНѦ ІМ ПАМѦТЬ

Тᴕ
СПОЧИВаЄ Р. Б

МаРѣѦ ЛЄВКО [pionowo]
ПРОЖИЛА ЛѣТ 8 [pionowo]

Na cmentarzu w Wierzbicy odnajdujemy zaledwie jeden przykład inskrypcji 
z cerkiewszczyzną w redakcji rosyjskiej, który dotyczy przywoływanego wyżej na-
pisu z nagrobka Julii Zbożnej (niżej jego dwa fragmenty)42:

ПѣСТᴕНКа
ДѣТИН[…]
ПОМНИ

За РОДИНО.

ѬКО
[…]ТИЦа
[…]ВЯЩа
[…]ЪЗДѣ

Warto zwrócić uwagę, że zebrany w katalogu Nomen mortui bogaty mate-
riał inskrypcyjny zawiera także wiele cennych informacji onomastycznych. Na-
zwy osobowe (antroponimy), które przede wszystkim identyfikują osobę zmarłą, 
przekazują również różnorodne wiadomości z dziedziny onomastyki pogranicza. 
Nazwiska, których fonetyka może mieć brzmienie polskie, ukraińskie, rosyjskie, 
a nawet niemieckie, zawierają interesujące struktury apelatywne bądź proprialne, 
ponadto wskazują one na ciekawe interferencje polsko-ukraińskie. Przykładem 
służą nazwiska zmarłych należących do tej samej rodziny, które na nagrobkach 

wydarzeń na język nagrobnych inskrypcji, zasługuje na szczególne studia. Zob. M. Koper, Inskrypcje 
nagrobne…, s. 231.

42 Nagrobek Julii Zbożnej, zdecydowanie wyróżniający się na tle charakterystycznego kamie-
niarstwa bruśnieńskiego, które wypełnia cmentarz w Wierzbicy, pochodzi bez wątpienia z ośrodka 
kamieniarskiego w Józefowie, zlokalizowanego już poza granicą Galicji. Jego wytwory rozpowszech-
niły się na dużym obszarze powiatów biłgorajskiego, janowskiego, zamojskiego, hrubieszowskiego, 
jak również powiatu tomaszowskiego. Zob. D. Kawałko, Kamieniarstwo na Roztoczu – próba porów-
nania… .
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jednej nekropolii opisano w różnych językach i z użyciem dwu alfabetów: GRUSZ-
KA – ГРУШКА. Znajdujemy tu również wiele wariantów tego samego imienia, np. 
Paraskiewia [ukr. Параскевія: ПAРAСКИВA – ПАРАСКЕВІЯ – ПАРАСКИВІЯ 
– ПАРАСКЄВІЯ – Параскіевія], Katarzyna [Катерина: ЄКAТИРИНA – 
КАТИРИНА – КАТEРИНА – КАСЬКА], Jan [Іван: ІВАН – ІОAН – ИВАAН – 
ЇОАНЪ – Iwan – Іван], Michał [Михай ло: МИХАЇЛ – МІХАЛ – МИХАЙЛО], 
Mikołaj [Миколай: НИКОЛАЙ – МИКОЛАЙ], Andrzej [Андрій: АНДРЕЙ – 
АНДРIЙ], Piotr [Петро: ПИТРО – ПЕТРО], Stefan [СТЕПАН – СТЕФАН]. 
Warto wspomnieć o interesujących przykładach hipokorystyki, np. Paraskiewia 
(ukr. Параскевія), jako ПAРАСѦ, ПAРAСЯ, ПАРАСІ; Emilian (ukr. Омелян), 
jako МІЛЬКО; Michał (ukr. Михайло), jako МИХАЛЬ; Teodor (ukr. Теодор), jako 
ФЕДЬ – ФЕДЬО; Prokop (ukr. Прокіп), jako ПРОЦЬ; Grzegorz (ukr. Григорій), 
jako ГРИНЪ; Eliasz (ukr. Ілля), jako ІЛЬКО. Ważne z perspektywy dziedzic-
twa onomastycznego pogranicza jest przekonanie, że na skutek przymusowych 
procesów migracyjnych całe mnóstwo nazw osobowych obecnych na cmentarzu 
w Wierzbicy nie funkcjonuje dziś w użyciu na tym terenie, jak np. Huzij (Гузій), 
Jarmoła (Ярмола), Ochrin (Охрін), Prytuła (Притула), Skrutok (Скруток), Zra-
da (Зрада). Zwraca uwagę na ten fakt językoznawca i regionalista Mariusz Koper: 
„Odnotowane z inskrypcji nazwiska są pewnym reliktem przeszłości, zwierciadłem, 
w którym odbija się obraz onomastyczny dawnego i „zaginionego” pogranicza”43.

Badając inskrypcje na ukraińskich cmentarzach pogranicza w oczywisty spo-
sób natrafiamy na wiele skomplikowanych skrótów44, które cechuje duże zróżnico-
wanie i wariantywność. Zauważmy, że wykorzystanie dużej ilości skrótów wynika 
nie tylko z ekonomii przestrzeni inskrypcyjnej, ale przede wszystkim z wcześniej-
szej tradycji greckiej i hebrajskiej: „Tradycja hebrajska nakazywała bowiem z sza-
cunku skracać imię Jahwe. Praktyka ta została z czasem rozciągnięta na wszystkie 
nomina sacra”45.

Wyjaśnijmy, że pojawiający się powszechnie w części inicjalnej wielu napisów 
nagrobnych, poprzedzający nazwisko zmarłego skrót „РБ” oznacza „sługa Boży” 
(ukr. раб божий), któremu na inskrypcjach rzymskich katolików odpowiada skrót 
„śp.” (świętej pamięci). Czasami w inskrypcjach pojawia się także skrót „БП”, „БЛ. 
П.”, który odczytujemy jako „świętej pamięci” (ukr. „блаженної пам’яті”)”. Wy-

43 M. Koper, Inskrypcje nagrobne…, s. 225. 
44 Zob. J. Klimek, M. Koper, op. cit., s 243–263.
45 M. Koper, Inskrypcje nagrobne…, s. 226. Zob. J. Kunińska, Ze studiów nad Ewangeliarzem 

Dobryły z 1164 r. (cz. I – Pisownia), „Slavia Orientalis” 1990, R. 39, nr 1/2, s. 20. 
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mieńmy tu najczęściej używane skróty na wierzbickim cmentarzu46: np. г (год), р. 
(рік), літ (лєт, літ – „lat’), ур. (уродився – „urodzony, urodził się”), пом. (помер –  
„zmarł”), уп. (упокоївся –  „spoczywa”), прож. (прожив – „przeżył”), ВП (вічна 
пам’ять – „wieczna pamięć”). 

Inskrypcyjny materiał badawczy zaczerpnięty z cmentarza w Wierzbicy prze-
konuje także, że duże zróżnicowanie panuje przy zapisie wyrażenia „раб божий”: 
1) „РБ”, „Р.Б.” (forma skrócona – najczęściej występująca); 2) „РАБ БОЖИЙ, 
РАБА БОЖА” (forma pełna – rzadko spotykana); 3) „РАБА БО.” (forma częścio-
wo skrócona – rzadko spotykana). Skróty na wierzbickich inskrypcjach sygnali-
zowane są za pomocą kropek (Р.Б., Б.П., ПОМ.) lub innych znaków graficznych 
(ПРОЖ = *, †); zdarza się także, że brakuje sygnalizatora (РБ, УР). Niestety, na za-
chowanych napisach nagrobnych w Wierzbicy, nie pojawiają się obecne na innych 
cmentarzach w okolicy umieszczane nad wyrazem tyldy (~). 

Podsumowując nasze rozważania, raz jeszcze podkreślmy, że postmigracyjny 
cmentarz w Wierzbicy wpisuje się w językowy i pozajęzykowy obraz dawnej ziemi 
tomaszowskiej. Nagrobne inskrypcje na zapomnianych cmentarzach pogranicza 
informują zarówno o osobach, które tu spoczywają, jak i opowiadają o fundato-
rach nagrobków, opisują stosunki społeczne, narodowościowe, gwary i kompe-
tencje językowe miejscowej ludności. Każdy ocalały napis nagrobny jest swoistym 
dokumentem językowym wpisanym w krajobraz kulturowy regionu i dostarczają-
cym wielu różnorodnych informacji na temat jego dziedzictwa. Dziedzictwa, któ-
re zostało całkowicie zapomniane i wyparte ze świadomości społecznej, ponieważ 
byłych mieszkańców Wierzbicy systemowo odcięto od tej spuścizny, natomiast 
współczesnych nie wyposażono w aparat pojęciowy umożliwiający odczytanie tego 
tak istotnego dla wszystkich przekazu kulturowego.

46 Przypomnijmy, że takich technik abrewiacyjnych było co najmniej kilka. Najpopularniejsze 
z nich to nadpisywanie w indeksie górnym końcówki fleksyjnej i sygnalizowanie tego za pomocą 
łuczka  ҇ nad literą oraz opuszczenie środkowej części wyrazu i sygnalizowanie tego za pomocą tyldy ~ 
umieszczonej nad wyrazem. Zob. T. Rott-Żebrowski, Historia pisma ruskiego, Lublin 1987, s. 52–53.
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1. Ukraiński cmentarz w Wierzbicy (2021 r.). Jeden z największych i najlepiej za-
chowanych cmentarzy postmigracyjnych na terenie dzisiejszego powiatu 
Tomaszów Lubelski. Fot. Olga Kich-Masłej.

2. Inskrypcja na nagrobku Jana i Teodozji Waszczyszynów, którzy zmarli kolejno 
w 1918 i 1928 roku. Fot. Olga Kich-Masłej.

3. Inskrypcja na nagrobku Anastazji i Maksyma Paluszok. Katarzyna Smyk przy 
pracy nad nagrobkiem swoich pradziadków. Zdjęcie wykonane podczas prac 
restauracyjnych na cmentarzu w Wierzbicy w 2015 r. Fot. Olga Kich-Masłej.

SUMMARY 

Olga Kich-Masłej 
The Cemetery – as a Space for Images and Words. 

Post-migration Cemeteries of the Tomaszów Region – 
the Example of Wierzbica

Keywords: Wierzbica, cemetery, inscription, tombstone, post-migration processes

In this study, we refer to the example of Wierzbica, where one of the 
largest and best-preserved post-immigration cemeteries in today’s Tomaszów 
Lubelski poviat is located. For the purposes of this text, we use material 
collected during the field exploration in 2014–2016, which the author 
developed and published in the form of catalogs in the Ukrainian and Polish 
language versions. In the proposed publication, we would like, first of all, to 
draw your attention to the richness of the tombstone inscriptions.





Latopisy Akademii Supraskiej
12

Słowa kluczowe: Adam Stalony-Dobrzański, sztuka sakralna XX wieku, 
sztuka cerkiewna

Jan Stalony-Dobrzański

Adam Stalony-Dobrzański – droga ikonografa

Szukajcie najpierw Królestwa Niebieskiego i prawdy Jego,  
a wszystko inne będzie wam przydane (Mt 6, 33)

Rzeczy widzialne i niewidzialne

Wychodząc w poszukiwaniu fenomenów mistycznych, otrzymujemy na koń-
cu naszej drogi intrygujące spotkanie ze świadectwami objawień. Świadectwami, 
bowiem zawsze pozostajemy zewnętrznymi obserwatorami owych zjawisk nie ma-
jąc dostępu do samej wizji, którą obdarzona jest wyłącznie osoba mistyka. Dziś 
jednak chciałbym przedstawić czytelnikowi rzeczywistość jeszcze bardziej zdu-
miewającą i niezwykłą. Stoimy oto bowiem przed mistyczną wizją artysty malarza, 
która stać się może w najprostszy sposób i naszą, własną iluminacją. To, co ujrzały 
oczy Adama Stalony-Dobrzańskiego, jego pędzel położył przed nami, abyśmy sami 
doświadczyli osobistego wglądu w najgłębsze tajemnice człowieka i Boga. Rzeczy 
niewidzialne – dostępne według prawd wiary jedynie wybranym – sami, na własne 
oczy – ujrzeli.

Lecz nie łudźmy się, nie będzie to takie proste, jesteśmy na takie spotkanie 
zupełnie nieprzygotowani, możemy spostrzec i – przeoczyć, spotkać i – pominąć. 
Nasza zdecydowanie świecka, utrwalona wiekami antropocentryzmu świadomość 
oddziela nas wysokim murem od mistycznego doświadczenia. Nawet w samym 
Kościele stało się ono bardzo rzadkie, a co dopiero w świecie laickim. To, co po-
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winno być naszą codziennością, chlebem powszednim – jako istot, wedle Pisma 
– boskich, stało się zjawiskiem podobnym do zatopionej Atlantydy, właściwie abs-
trakcyjnym, wręcz mitycznym. A jednak – istnieje, co więcej, można je, w tej oto 
chwili, własnymi oczyma zobaczyć. I o tym właśnie będzie niniejsza opowieść. Nie 
tyle o życiorysie i postaci artysty, ile o spojrzeniu malarza, które ułowiło równo-
legły do naszego, widzialnego, przenikający go w każdym calu świat inny, niewi-
dzialny. Pozornie niewidzialny, a przecież – w chwili spotkania – o ileż ciekawszy, 
barwniejszy i wyrazistszy od ziemskiego.

Poza salonem

Wychowankowie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wspominają artystę 
jako legendarnego pedagoga, który najpierw częstował żaka cukierkiem-ciągutką, 
aby potem, spokojnie, bez zbędnej dyskusji prowadzić wnikliwą korektę pracy – 
na moment konsumowania „krówki” – pozbawionego mowy studenta. Dla kole-
gów profesorów pryncypialny nauczyciel o nadto zachowawczym, jeszcze przed-
wojennym etosie artysty i dydaktyka, dla kulturalnych salonów twórca właściwie 
nieobecny. Nieznany z bardzo prozaicznego powodu, bowiem już u początku swej 
twórczej drogi porzuca dla monumentalnej sztuki sakralnej właściwie wszelką inną 
działalność artystyczną. Ogromna liczba zamówień, które czekają artystę na rzecz 
Kościoła oddala uprawianie zarówno malarstwa sztalugowego, jak i przyjmowanie 
innych, świeckich zleceń. Co prawda realizuje szereg znaczących prac, jak tablica 
pamiątkowa przysięgi Tadeusza Kościuszki na Rynku Głównym w Krakowie, czy 
sztandar Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Projektuje znakomite plakaty 
oraz jedno z najwybitniejszych powojennych dzieł edytorskich, album Poczet Kró-
lów Polskich Jana Matejki czy książki autorstwa Karola kardynała Wojtyły i pryma-
sa Stefana Wyszyńskiego. Ale nawet te osiągnięcia nie rekompensują nieobecności 
artysty na wystawach, plenerach, aukcjach, konkursach oraz braku stałego uczest-
nictwa w innych formach życia artystycznego elit.

Bo czyż można eksponować w ograniczonej przestrzeni galerii i muzeów dzie-
ła sztuki monumentalnej o formacie katedr średniowiecza? Można, gdy ma się 
wyłącznie dla siebie potężne sale krakowskiego Pałacu Sztuki. Ale i wówczas, jak 
jeden, jedyny raz zdarzyło się to w 1956 roku prezentacja nawet kilkudziesięciu 
kartonów witraży porażać może co najwyżej ogromem twórczej pracy. Jednak nie 
impresją samego dzieła, gdyż papierowe projekty, nawet w skali 1:1 nie zastąpią ilu-
minowanych słonecznym światłem, widowiskowych, szklanych oryginałów. Gdyby 
jeszcze – jak Wit Stwosz, Matejko i Wyspiański – swe monumentalne kompozycje 
pozostawił w centrum Krakowa. Ale pracował głównie przy odbudowie i urządza-
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niu zniszczonych kościołów na Ziemiach Zachodnich oraz w rozsianych po całym 
kraju mniejszych wsiach i miasteczkach. Pozbawionych elit potrafiących zarówno 
w owych czasach, jak i dziś rozpoznać i rozsławiać nawet najznakomitsze dzieła 
sztuki.

Podobnie nie mogły ujawnić bogactwa jego twórczości nieliczne, choć zde-
cydowanie pochlebne recenzje, jak ta z monografii Nowoczesne malarstwo polskie 
Tadeusza Dobrowolskiego z roku 19641, która i tak opisuje jedynie kartony witraży, 
a nie same dzieła w szkle i ołowiu. Czy też artykuły i wzmianki w ówczesnej pra-
sie wychodzące spod pióra Ireny Huml, Izabeli Bobbe, Heleny Blumówny, ks. Jana 
Popiela, a nawet samego Piotra Skrzyneckiego. Towarzyszące im fotografie prac 
artysty, drukowane w czerni i bieli na ówczesnym podłym, gazetowym papierze 
w „Echu Krakowa”, „Tygodniku Powszechnym”, „Słowie Powszechnym”, „Stolicy” 
i „Magazynie Polska” cóż opowiedzieć mogły o oszałamiających barwą i blaskiem 
witrażach i polichromiach krakowskiego mistrza.

A gdyby jego skrajna wręcz nieobecność w historii sztuki polskiej wieku XX 
była jeszcze innej, głębszej natury? A jeśli to sam artysta nie widział konieczno-
ści uczestnictwa w życiu artystycznych elit? Zanurzony w swej mistycznej wizji 
sam porzucił zabiegi o ziemską sławę i chwałę? Bo cóż mógłby osiągnąć w świe-
cie, który – po mgnieniu nadziei – ponownie osuwać się zaczął w mrok kolejnej, 
totalitarnej rzeczywistości. Przy czym rzeczywistości tak wrogiej sprawom jemu 
najbliższym, duchowym, świętym. Jak mógłby dwóm panom służyć, agresywnej 
propagandzie laickiego modelu kultury, coraz natarczywiej domagającej się pełnej 
dyspozycyjności i własnym duchowym wyborom, i ewangelizacyjnej misji subtel-
nymi narzędziami sztuki. Przecież jego pierwszy, znakomity witraż z roku 1948 
przedstawiający św. Barbarę Patronkę Górników2 wykonany dla Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie wyniesiony został potajemnie którejś nocy 1951 roku 
z auli uczelni. Aż do powrotu na Akademię w roku 1981 chroniony był przed par-
tyjnymi komisarzami w krakowskim klasztorze o.o. Jezuitów.

Taka schizofrenia była więc niemożliwa, nie tylko jednak ze względu na twór-
cze fascynacje artysty, ale też poprzez jego krańcową wręcz bezkompromisowość 
moralną, etyczną i artystyczną. Nonkonformizm, który tak samo ujawniał wobec 

1 „Adam Stalony-Dobrzański […] zajmuje się malarstwem witrażowym, i opracowuje sporo 
kartonów. Kartony te, traktowane syntetycznie na wzór wczesnośredniowiecznych, opatrzone znacz-
ną nieraz ilością inskrypcji, nawiązują głównie do malarstwa romańskiego i bizantyjskiego, rzadziej 
do gotyku, przy czym ujawniają wielką znajomość rzemiosła oraz poczucie monumentalnej formy”. 
T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, Wrocław 1964, s. 339.

2 Projekt witraża wykonany wspólnie z Ludwikiem Gardowskim (1890–1965), grafikiem, liter-
nikiem, członkiem grupy awangardowej „Ryt”, profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
mistrzem i nauczycielem Adama Stalony-Dobrzańskiego.
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świata świeckiego, jak i w samym Kościele. Spotkają się z nim państwo w liście 
Adama Stalony-Dobrzańskiego do JE arcybiskupa Karola Wojtyły z roku 1965, 
wskazującym na pełną degradację współczesnej sztuki sakralnej i uwiąd mecenatu 
Kościoła3. Artysta wiedział, o czym pisze, poznał bowiem tajemnicę sztuki sakral-
nej, która wyrażona może i powinna być jednym tylko słowem-kluczem, fenome-
nem… piękna. Misja sztuki sakralnej stała się dla Adama Stalony-Dobrzańskiego 
bezwarunkową służbą pięknu. Pięknu, bowiem to ono zostało artyście objawione 
i poruczone, jako jeszcze jedno Imię Najwyższego, jako widomy znak Jego perma-
nentnej obecności w widzialnym świecie.

Piękno zbawi świat4

Każde dzieło artysty jest zaangażowaną wypowiedzią, która od pierwszego 
wejrzenia pragnie podzielić się swą eschatologiczną wizją „górnego piękna”. Ob-
jawieniem, które zbyt wielkie dla jednostki, należy ofiarować Wspólnocie. Praw-
dziwy twórca nie może przecież istnieć bez takiej właśnie, krańcowej idei, która 
władała twórczością jakże wielu spośród największych mistrzów sztuki początku 
ubiegłego stulecia.

Owe niespokojne czasy narodzin wieku XX, w których odchodził dawny, 
a definiował się nowy obraz europejskiej kultury i cywilizacji wykreowały również 
nowy etos sztuki. Rodzącej najpierw manifesty, postulaty, idee, a dopiero na ich 
podstawie same dzieła twórcze. Malarze, graficy, rzeźbiarze niczym wiek wcześniej 
pisarze i poeci stanęli w awangardzie wielkich przemian współczesnej cywilizacji. 
Wspomnijmy tu radykalny manifest suprematyzmu Kazimierza Malewicza, postu-
lujący sztukę bezprzedmiotową, opartą o formy geometryczne, nieznane naturze. 

3 „Sądzę, że inspiracja chrześcijaństwa u nas dzisiaj w plastyce prawie nie istnieje, że brak jej 
na ogół nawet dziełom powstającym na bezpośrednie zlecenia i potrzeby Kościoła i wiernych. Stan 
rzeczy wypracowała zarozumiałość wieków „niby chrześcijańskich”. […] Bezładne pokłady tekstów 
pobożnych i obrazków przesłoniły piony Modlitwy Pańskiej a wyraźne spojrzenia świętych, spojrze-
nia autentyczne, dokumentarne, ku nam skierowanie, leżą na boku, a dzieciom i w kościołach sprze-
dawane są zafałszowane manekiny. […] Zabrakło religijnej sztuki ludowej, źródła bezpośredniości 
i szczerości, tym więcej czystego, że anonimowego. Rozprawy i spory estetyczne i teoretyczne na 
intelektualnych szczytach tylko pogłębiają fatalne nieporozumienie. Marnujemy czas, jedyną naszą 
własność i szansę. Dosięga nas cień babilońskiej baszty. Twórcy wystawiają siebie i okadzają swoje 
rzemiosło. Inwestorzy kościelni, mimo oczywistych katastrof, nie stawiają sobie elementarnych py-
tań, ani problemów, ale dyskutują i chcą decydować o tym, do czego nie są przygotowani zawodowo. 
Wierni brodzą samopas w płyciźnie uświęconych nawyków, pewni siebie, bez niepokojów i wypadają 
za burtę przy lada zakręcie”. Źródło: Archiwum Adama Stalony-Dobrzańskiego, list artysty do Karola 
Wojtyły, Kraków 1965; <http://www.stalony-dobrzanski.info/pl/pisma-korespondencja>.

4 F. Dostojewski, Idiota, tłum. J. Jędrzejewicz, [w:] Dzieła wybrane, Warszawa 1987, s. 424.
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Zauważmy, że futuryzm artysty jest tu zdecydowanie eschatologiczny, nie tylko 
przez doskonałość geometrii, ale i najgłębszą lakoniczność form. To ściana, dalej 
już – w świecie materii – zajść nie można. To prawdziwe wołanie za nadnatural-
nym. Czy wreszcie uda się przejść sztuce nowoczesnej na drugą stronę lustra, tam 
gdzie niegdyś dotarła ikona?

Nie, nie udało się, gdyż nazbyt krótki, niedokończony był czas owej pełnej, 
twórczej wolności. Prawdziwie rewolucyjnej nadziei na dotarcie do kresu poznania. 
Zarówno na Wschodzie, w sowieckiej Rosji, jak i na Zachodzie, w hitlerowskich 
Niemczech jakakolwiek swoboda szybko zostaje zdławiona, zaś wszelkie niepokor-
ne, w tym twórcze wizje ruguje nadrzędna idea totalitaryzmu. Skrajna wolność, 
jak to zawsze bywało – obraca się niezwłocznie w swe własne przeciwieństwo – 
krańcowe zniewolenie. Następuje prawdziwy kulturowy kolaps, przecięcie, nicość, 
bo nawet skrajny futuryzm wiódł dialog z tradycją. Była mu ona konieczna jako 
fundament do startu w przyszłość. Nastał czas destrukcji, plewienia wszystkiego, 
co autentyczne.

Co prawda, w kulturalnej stolicy świata artyści wciąż jeszcze zażywają swobo-
dy, jednak po II wojnie światowej Paryż umiera. Nie jest – niczym Warszawa, To-
kio, Hiroszima czy Drezno – dymiącym zwałowiskiem gruzu, dlatego przeoczony 
zostaje fakt zagłady, jakiej doświadcza Olimp światowej sztuki. To jeszcze jedna, do 
dziś niezapoznana, więc tym groźniejsza wojenna katastrofa. Gdy wyzwolona sto-
lica Francji świętuje, niegdysiejsza intelektualna i kulturalna stolica naszego konty-
nentu kona. Bogowie odeszli, kto zginął, kto emigrował, kto uciekł. Rozpierzchli się 
po świecie, który posiada dziś stolice biznesu, rozrywki, nauki, techniki, nawet sek-
su i popkultury, lecz od dziesięcioleci błąka się po peryferiach autentycznej sztuki. 
A czyż ostać się może królestwo bez korony, cesarstwo bez tronu?

Ci, którzy przetrwali powoli osiadają u brzegów komercji, kiedy to galerie 
i marszandzi wyłącznie żonglerką cen kreują popyt, gusta i mody nowobogackich 
odbiorców. Nie ma już owego tygla, gdzie rzesze podobnych sobie alchemików 
w gejzerze twórczych idei wytapiały „sztukę cenniejszą niż złoto”5. Pozostał nam 
popiół – a więc – pochyl głowę, konsumencie kultury.

Polska sztuka powojenna w biegu za obowiązującym stanem rzeczy również 
sypie po głowach i oczach widzów… popiół. W pracach Kantora całkowicie od-
rzuca wszelką nadzieję. Stojąc nad trupem cywilizacji ujmuje w dłoń skalpel i z wi-
doczną odrazą, okiem patologa bada przyczynę nagłego zejścia. „Pisanie poezji po 
Auschwitz jest barbarzyństwem” – ta myśl Theodora Adorno6 zaczyna obowiązy-

5 Za Janem Białostockim, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, 
Warszawa 1963.

6 Theodor Adorno (1903–1969), niemiecki filozof, socjolog, muzyk i kompozytor.
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wać w całej sferze kultury, w tym też i sztuk plastycznych. Cień XX-wiecznej po-
lityki, utrzymującej stan permanentnej wojny na jawie rozciągać zaczyna się na 
przestrzeń snu, a więc psychiki i wyobraźni człowieka. Immanentny fałsz kładą-
cy się u podstaw wszystkich struktur i związków społecznych zmusza człowieka, 
w tym i artystę do odrzucenia jakichkolwiek, dawnych czy współczesnych aksjo-
matów kulturowych, moralnych i duchowych. Dobrze, że gdzieniegdzie tlą się jesz-
cze resztki rzetelnego, artystycznego rzemiosła, jak w pracach Beksińskiego. Ale 
i ono dozna niebawem ostatecznego rozkładu, podobnie, jak istoty z płócien tego 
„za grosze” zamordowanego7 mistrza powolnego konania. Czyż w śmierci tej, w jej 
bezsensie, nie dopełniło się przedziwne memento z płócien artysty, ogląd świata 
pozbawionego do cna sensu, celu, nadziei?

Umarł Bóg Nietschego dociera oto do swej własnej eschatologii. To, co wy-
zwolić miało człowieka, popchnąć ku wolności, ku nie skrępowanej niczym we-
wnętrznej sile i energii okazało się być utopią. W praktyce, nie będąc dziećmi Nie-
bios staliśmy się nie tyle Nadludźmi, co pomiotem małpy. Nie mając nad niczym 
już władzy możemy co najwyżej poddać się niepohamowanej niczym konsumpcji. 
Jak bohaterowie kultowego, francusko-włoskiego filmu Wielkie żarcie z roku 1973. 
Nadzieja rozpisana na chorągwiach awangardy i abstrakcji początków XX stulecia 
zastąpiona zostaje po totalitarnej katastrofie humanizmu szyderstwem, władztwem 
demotywatorów.

Dla Adama Stalony-Dobrzańskiego to też moment fundamentalnych decyzji, 
dni przełomu, jednak miast obowiązującego zgorzknienia i odwrotu, odpowiedź 
jego przyjmuje zupełnie odmienny kierunek. Porzuca, co prawda, lirykę i zwiew-
ność Młodej Polski, która wiodła go aż do tej chwili przez wszystkie młodzieńcze 
lata, a nawet okres II wojny światowej, lecz teraz, idąc za rzymską maksymą Si vis 
pacem, para bellum miast drzewca białej flagi chwyta za broń, za rękojeść awan-
gardy. Tej, samej, utraconej, zapomnianej, niedokończonej awangardy Malewicza 
i Kandinskiego, kubizmu Picasso, abstrakcji Klee i Mondriana. Tej awangardy, któ-
ra z natury swej pragnie, szuka, ryzykuje. Przeznaczeniem której jest walka, po co 
bowiem opuszczałaby bezpieczną przystań kanonów i tradycji. Bo to nie tak, że 
sztuka nowoczesna przegrała, wypaliła się, zwiędła. Raczej została zdradzona – na 
długie dziesięciolecia w drodze do Oblubieńca porzucona. Kto znów powiedzie ją 
do stóp ołtarza? Kto poda pierścień ślubny, odda rękę jej prawdziwemu, mistycz-
nemu przeznaczeniu. Kto sprawi, aby stanęła strojna i gotowa, obleczona welonem 
idealnej harmonii i blasku. Piękna, które przychodzi zbawić świat.

7 Zdzisław Beksiński (1929–2005), polski malarz, rzeźbiarz, fotografik, zamordowany został jak 
przysłowiowa „kura znosząca złote jajka” przez syna swego służącego, za odmowę udzielenia drob-
nych „na piwo”. 
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Akt strzelisty

Dzieła Adama Stalony-Dobrzańskiego stawiają „kropkę nad i” nad całym ar-
tystycznym poruszeniem współczesnej abstrakcji, kubizmu, awangardy. Ujawnia-
ją rzeczywisty kierunek poszukiwań nowoczesnej sztuki wyznaczony równo sto 
lat temu jakże ekscentrycznym Czarnym Kwadratem Kazimierza Malewicza. Ów 
ascetyczny obraz – suprematyczna ikona8 kosmologii – przywołuje oto pierwszy 
takt Genezis. Chwilę, w której Bóg rozdziela mrok od światłości. Akt strzelisty, gdy 
z jednorodnego niebytu wyprowadzone zostają pierwotny podział i rozszczepienie. 
Opozycja… i zarazem dialog blasku i mroku. Obraz twórczej decyzji, poruszenia, 
podobne temu, które niegdyś – zmąciwszy pustkę – wzbudziło wszechświat. Ów 
sławny i do dziś dnia nie rozszyfrowany obraz-ikona „Pierwszego Dnia Stworze-
nia” rozpoczyna budowę wcale nie nowego, lecz odbudowę starego jak ludzkość, 
sakralnego alfabetu sztuki. 

Sztuka służyć oczywiście może – jak dzieje się to od dni renesansu – uprzy-
jemnianiu i ozdabianiu codziennego, szarego, ludzkiego bytowania. Ale prawdziwa 
powinność sztuki to stawianie pytań i udzielanie jasnych i wyczerpujących odpo-
wiedzi – o los i przeznaczenie człowieka i świata. Kultura źródłosłów swego imie-
nia wywodzi przecież od słowa kult, co jasno ukazuje jej pierwotną zasadę.

Jednak proces przywracania mistycznego etosu sztuki zainicjowany na płótnie 
Czarnego Kwadratu bardzo szybko i bez śladu zostaje na Wschodzie wyplewiony, 
natomiast na zeświecczonym Zachodzie przechodzi mimo starań Picasso, Klee czy 
Mondriana niezauważony. Dopiero Adam Stalony-Dobrzański, pokolenie później, 
lecz za pomocą tych samych geometrycznych figur podejmuje pałeczkę futurystów 
i w dziełach swych sublimuje sakralną intuicję całej nowoczesnej sztuki. Przedsta-
wia należne abstrakcji prawo do poszukiwań Absolutu. Za dokonaniem tym, obok 
talentu, dojrzałości i wizji artysty stoi jednak o wiele więcej – dziedzictwo rodzin-
nego domu malarza.

Róża Wiatrów

Przyszły profesor słynnej krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych był synem 
polskiego szlachcica, a więc – jak wskazuje tradycja polskiej szlachty na Wscho-
dzie – zesłańca, powracającego do ziemi ojców z wieloletniej syberyjskiej katorgi. 
Więzionego za działalność narodową prowadzoną w latach studiów prawniczych 

8 Wypada tu wspomnieć znamienny, acz mało znany fakt, iż Kazimierz Malewicz w roku 1915, 
pierwszy raz eksponując w Piotrogrodzie swój Czarny kwadrat powiesił intuicyjnie dzieło u sufitu 
galerii. W miejscu, które w prawosławnych domach przeznaczone jest na ikony.
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w Petersburgu. Prawie czterdziestoletni sędzia Feliks Stalony-Dobrzański spotyka 
i, idąc za głosem serca, poślubia młodą Rusinkę (pochodzącą z pogranicza Biało-
rusi i Ukrainy), tworząc dom specyficzny, postawiony na fundamencie zarówno 
polskiej, rycerskiej, jak i staroruskiej kultury. Staroruskiej, bowiem matka artysty – 
Anna Kowalenko – wyrasta w głęboko religijnej kulturze starowierów, dla których 
jedyną prawdziwą ojczyzną jest tradycja i duchowość ikony. Barwnego, mistycz-
nego, średniowiecznego malarstwa nadającego ton i kierunek codziennego życia 
zamkniętych przed światowym blichtrem wspólnot staroobrzędowych.

Dziedzictwo polskiej i ruskiej, a wręcz „staroruskiej” kultury i obrzędowości, 
łacińskie i bizantyjskie kanony cywilizacji to prawdziwa duchowa „Róża Wiatrów” 
stanowiąca o uniwersalnym wychowaniu urodzonego 19 listopada 1904 roku 
w Menie na ziemi Czernihowskiej na wschód od Kijowa przyszłego malarza i… 
ikonografa. Pierworodny syn Stalony-Dobrzańskich otrzymuje swe imię na cześć 
polskiego wieszcza narodowego – Adama Mickiewicza – chrzczony jest jednak 
w cerkwi prawosławnej. Przez całe swe życie włada doskonale zarówno łaciną, jak 
i językiem cerkiewnosłowiańskim. Zaskakuje erudycją przytaczając raz polskie, 
ukraińskie, rosyjskie, innym znów razem łacińskie maksymy i przysłowia. Od naj-
młodszych lat jest Europejczykiem w takim sensie, którego do dziś dnia nie zna 
cywilizacja naszego, wciąż pękniętego na Wschód i Zachód kontynentu.

Dzieciństwo i lata młodości spędzone na Ziemi Czernihowskiej to również 
nauka wrażliwości, codzienne obcowanie z archaiczną kulturą ludową wschodniej 
Ukrainy. Jakże niesamowite wrażenie pozostawić musiały w świadomości przyszłe-
go malarza obrazy z dzieciństwa, gdy letnimi nocami ukraińskie wsie jedna drugiej 
poza horyzont odpowiadały językiem chóralnych pieśni. Ten bajkowy, nierealny 
wręcz kulturowy pejzaż można dopiero dziś potwierdzić wspomnieniami starców 
ocalałych z lat ukraińskiego Wielkiego Głodu. 

Ale krajobraz i dom rodzinny artysty, a czas, w jakim przyszło mu żyć, to 
dwa różne światy. Wiek XX to początek wojny narodów i cywilizacji, zmagań któ-
re trwają – z małymi przerwami – aż po dzień dzisiejszy. Stulecie totalnej wojny 
wszystkich ze wszystkimi – Wschodu z Zachodem, władców z ich własnymi naro-
dami, Polski z jej wschodnimi i zachodnimi sąsiadami. Nie chcąc i nie mogąc prze-
bierać w rodzinnym, religijnym, kulturowym i narodowym bogactwie, wybierać 
pomiędzy dziedzictwem ojca i matki, Wschodu i Zachodu naszego europejskiego 
domu artysta cofa się do pierwocin. Do czystości wczesnego chrześcijaństwa, gdzie 
nie ma „Żyda ani Greka”9. Prostoty, która dana została wszystkim ludziom nie-
zależnie od narodowości i tradycji. To jakże szczęśliwa postawa, która sprawia, iż 

9 Biblia Tysiąclecia, Dzieje Apostolskie, List do Galatów 3, 28.
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wizja jego staje się prawdziwie uniwersalna, należna odbiorcom różnych kręgów 
kulturowych, żyjących pod wieloma szerokościami geograficznymi.

W blasku ikony

W archaicznej kulturze starowierów przetrwały nie tylko kult, ale również ar-
chaiczne tajemnice malarstwa ikonowego. Dziedzictwo ikony pozornie wydaje się 
na przełomie wieku XIX i XX jeszcze dość powszechne. Na całym bowiem obsza-
rze Europy Wschodniej od Grecji, przez Macedonię, Serbię, Bułgarię, Rumunię, 
Mołdawię, Słowację, Ukrainę, Białoruś aż po Rosję, Gruzję i Armenię do początku 
zeszłego stulecia kult ikony dotrwał właściwie nienaruszony. Kult owszem, ale wy-
rokami historii jedynie ikona staroobrzędowa pozostała wciąż żywą sztuką wieków 
średnich „przemyconą” do czasów nowożytnych przez wyjątkowo hermetyczne 
społeczności starowierców, żyjących jakby równolegle do dynamicznie transfor-
mującej się nowożytnej cywilizacji.

Wydaje się, iż tylko ona zachowuje jeszcze do początku wieku XX ślady pier-
wotnej mocy i mistyki bizantyjskiego pierwowzoru. Natomiast wszelkie pozostałe 
szkoły ikony, poddane potężnym wpływom renesansu, baroku i klasycyzmu należą 
już od połowy XVII wieku do w pełni świeckiej, zdecydowanie estetycznej świa-
domości sztuki nowożytnej. Powstające w nich obrazy nazwać można co najwyżej 
„neoikoną”, gdyż tyle mają wspólnego z ikoną, co zaledwie rzemieślniczy neogotyk 
z twórczymi arcydziełami średniowiecza. Są bardziej sentymentalnym odniesie-
niem, nigdy zaś oryginałem niosącym pełnię doświadczeń mistycznych, teologicz-
nych i warsztatowych tej wielkiej niegdyś dziedziny malarstwa. Jak głębokie to były 
przemiany świadczy powołanie w Moskwie, w roku 1551 Soboru Stugłowego (Stu 
rozdziałów), który miał za wyłączne zadanie zachowanie i utrwalenie tradycyjnych 
kanonów malarstwa ikonowego10. Pryncypialne jego ustalenia nie zahamowały 
jednak przemian, które obejmować właśnie zaczęły całą, zachodnią oraz wschod-
nią, cywilizację europejską11, wchodzącej właśnie w epokę nowożytną, w której an-
tropocentryzm zastąpić miał niezbędny dla powstania ikony teocentryzm.

10 Sobór Stu Rozdziałów potępił wszelkie próby wprowadzania artystycznych nowinek płyną-
cych z Zachodu. Jego zdecydowane przesłanie, zakazujące jakichkolwiek modyfikacji istniejących 
tradycji i kanonów pod groźbą klątwy legło u podstawy ruchu staroobrzędowego. Sprzeciwił się on, 
wedle przestróg owego Soboru „szatańskim” reformom liturgicznym rosyjskiej Cerkwi prawosławnej 
z lat 1654-57. 

11 Powszechne twierdzenie przyjmujące samodzielne pojawienie się ery nowożytnej i narodziny 
renesansu we Włoszech na zachodzie Europy jest mylne. Rozkwit włoskiego renesansu był wynikiem 
postępującego upadku Cesarstwa Bizantyjskiego i ostatecznego zdobycia w roku 1453 Konstantyno-
pola przez Turków. Okres ów obejmujący niemal dwa stulecia to czas ogromnej migracji bizantyjskich 
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Nowe, pozbawione owego teocentrycznego elementu religijne, lecz już nie 
mistyczne, obrazy tworzone z początku w kanonach renesansu, baroku czy klasy-
cyzmu pozostają przynajmniej dziełami sztuki. Jednak od wieku XIX – podobnie 
jak i neogotyk – wstępują bez reszty na ścieżkę kiczu. Porzucają wszelkie malar-
skie środki wyrazu, napięcie barwy i formy, zadowalając się wyłącznie symbolem. 
Ten zaś, puszczając do nas oko, zapewnia, iż sam z siebie jest już wystarczającym 
nośnikiem świętości. W zalewie dewocyjnych obrazów i oleodruków, które, nota 
bene tak zwalczał Adam Stalony-Dobrzański, ziścił się oto sen ikonoklasty, oba-
wa o idolatrię, bałwochwalstwo sztuki. I dzieje się tak po dzień dzisiejszy, pomimo 
setek rosnących jak grzyby po deszczu warsztatów i pracowni ikonograficznych. 
Choć gorąco zalecają one wstrzemięźliwość, przestrzeganie postów i szereg innych 
„duchowych ćwiczeń” za nic nie są w stanie odnaleźć zagubionego „kamienia filo-
zoficznego”: ikony. Jakże przewrotna jawi się tu postać Jerzego Nowosielskiego, 
który pomimo nieskrywanych słabości otrzymał jednak niebiański dar prawdzi-
wego ikonopisania.

Jeszcze innym, wydaje się znamiennym przykładem, trudności powrotu do 
duchowego światła ikony jest twórczość absolutnie „amerykańskiego” artysty 
o łemkowskich i zarazem unickich korzeniach kulturowych – Andy Warhola. Dla 
znawców bizantyjskiej sztuki dzieła jego należą jednak – co może wręcz szoko-
wać – do artystycznego kanonu ikony. Zdecydowanie „sakralizują” przedstawiane 
przez siebie tematy, tak więc spotykamy w twórczości artysty ikony „św. Marylin 
Monroe”, czy „św. Przewodniczącego Mao” które w sposób oczywisty utrwalają 
w formule plastycznej „kult” swych pierwowzorów. Wielki talent artysty działając 
jednoznacznymi, kanonicznymi uderzeniami pędzla transponował jego słowiań-
sko-bizantyjskie dziedzictwo w „ikonę” totalnej konsumpcji. Andy Warhol na po-
dobieństwo „zombie” – przebudził pradawne kanony bizantyjskiej sztuki sakralnej 
do życia, jednakże nie był już w stanie zawrócić swego serca w kierunku mistycz-
nego, cerkiewnego wątku tej sztuki.

Można więc przyjąć, iż to właśnie staroobrzędowe dziedzictwo zapewniło 
Adamowi Stalony-Dobrzańskiemu dotarcie do horyzontu, do eschatologii ikony. 
Ale dziedzictwo to tylko pozornie zdaje się kierować artystę wyłącznie w stronę 

elit intelektualnych i artystycznych na Zachód (El Greco) i Północ (Teofan Grek) Europy. Przenie-
śli tam oni swój, o dwa wieki wcześniejszy od włoskiego Renesans Paleologów. Renesans zanurzony 
w tradycji antycznej Grecji, która w Cesarstwie Bizantyjskim nigdy nie została, jak stało się to po 
upadku Rzymu, utracona i zapomniana. Jednak grecko-bizantyjski antyk (nie średniowiecze) trwa-
jący de facto aż do ostatnich dni Wschodniego Cesarstwa był – z racji zanurzenia we wschodnie sys-
temy kulturowe i intelektualne – o wiele bardziej naznaczony świadomością mistyczną. Dlatego też 
zachodni renesans, po odcięciu przez islam wschodnich prądów intelektualnych ewoluował w stronę 
mentalności świeckiej i antropocentryzmu doby nowożytnej.
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dawnych ikonografów, mistrzów średniowiecza. Na fenomen sztuki artysty można 
spojrzeć bowiem z zupełnie innej perspektywy. Gdyby wyzwolenie z naturalizmu, 
zwrot ku kryształom kubistycznych i suprematycznych form podążało już za ewan-
geliczną przestrogą „Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą” (Łk 19, 40), to znaczy, 
iż Adam Stalony-Dobrzański, powracając do kanonu ikony, do świadomości bi-
zantyjskiego izografa12 stoi w „awangardzie” awangardy. Jest artystą w swym archa-
izmie doskonale wręcz nowoczesnym.

Ikona to płomień Krzewu Gorejącego, wynikający z oglądu Chwały Boga. 
To ostateczne i nieodwołalne porzucenie obrazów zdewastowanej rzeczywistości 
i zanurzenie się w percepcji innego świata. A czyż i abstrakcjoniści, suprematyści, 
kubiści nie udawali się właśnie tam – do innego, czystego, idealnego świata form. 
Do celu nie mogli jednak dotrzeć, nie dlatego, iż był zbyt egzotyczny i odległy. Stali 
tuż, tuż, lecz drogę zagrodziła im płonna z zasady nadzieja na transformację owej 
doskonałej rzeczywistości do naszego, realnego świata. Ikona odwrotnie, nie wie-
rząc w dumne rzekomo „brzmienie człowieka”, stara się teleportować ludzką, za-
wsze ułomną świadomość do wymiaru sakralnego. Tam, gdzie nie ma miejsca na 
zwątpienie i klęskę.

Rycerz sztuki

Adam Stalony-Dobrzański od młodości ukształtowany został w etosie rycer-
skiego, szlacheckiego domu, którego obraz utrwalił heroiczny w swych postawach, 
zawsze bezkompromisowy ojciec artysty. Dziedzic starożytnego rodu Dobrzań-
skich, uhonorowanego jeszcze za męstwo na polach Grunwaldu przez samego 
króla Władysława Jagiełłę rycerskim zawołaniem Stalony. W roku 1923 rodzina 
Stalony-Dobrzańskich przybywa – jako repatrianci ze Wschodu – do Polski. Gdy 
w roku 1927 młody artysta rozpoczyna studia na Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie spotyka ten sam, znany mu od kolebki rycerski etos… tym razem sztuki. 
Sztuki, jako oręża w walce o budowę nowego, lepszego, piękniejszego jutra. Jest to 
najszczęśliwszy czas Akademii, której znakomici profesorowie nie tylko nauczają 
przyszłych artystów tajemnic warsztatowych malarstwa, grafiki, czy rzeźby. Kształ-
tują po pierwsze ideowość, patriotyzm, oddanie wielkiej misji sztuki: 

A gdy po dyplomie na Wydziale Malarstwa poszedłem do śp. prof. Igna-
cego Pieńkowskiego, by pożegnać się i podziękować usłyszałem: cieszę 
się, wypada mówić mi już – Panie kolego, wypada, a nawet należy i coś 
na drogę życia. Sądzę żeśmy zgodni – malarstwo, a i cała sztuka to nic 

12 Ikonografa.
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więcej ponad logika i decyzja, w sekrecie wiemy, że należy coś naprawdę 
kochać – do widzenia Panu13.

Takim oto Credo Adam Stalony-Dobrzański, kończy swe studia na Akademii Kra-
kowskiej i zarazem rozpoczyna własną drogę twórczą.

Artysta szkicuje projekt fryzów do komnat rycerskich na Wawelu przedsta-
wiających nieziemski atak skrzydlatej, polskiej husarii, projektuje pomnik Józefa 
Piłsudskiego. Najczytelniejszym, plastycznym dowodem przywiązania do rycer-
skiego etosu i dziedzictwa są jednak wyobrażenia konnych postaci „rycerzy Chry-
stusowych” i kompozycje piastowskich orłów, które nieodmiennie zapełniają jego 
witraże i polichromie. Należą one do najznakomitszych dzieł polskiej heraldy-
ki. Ich moc, a wręcz pewna nieokiełznana „drapieżność”, nie zna odpowiednika 
w pracach innych polskich malarzy – historycznych i współczesnych artyście. To 
na heroicznym, rycerskim etosie ostatecznie kształtuje się jego bezkompromisowa 
postawa twórcza, która pozwoli Stalony-Dobrzańskiemu swobodnie transformo-
wać wszelkie zastane kanony sztuki, w tym najbardziej zachowawcze kanony ikony. 
Wydaje się, że żaden „ruski” malarz nie pozwoliłby sobie nigdy na tyle swobody 
w przestrzeni tradycji i kanonu, co artysta ukształtowany przez świadomość nie-
ograniczonej niczym, jakże polskiej, rycerskiej wolności.

Studium duszy

Schodząc z poziomu ogólnej, monumentalnej kompozycji, zanurzając się 
w drgnienia ornamentu nagle uświadamiamy sobie wszechstronność artysty. 
W średniowiecznym Dębnie, Harklowej i Łopusznej pracowali skończeni geniusze 
monumentalnej formy dobytej z miniatury ornamentu. Ale nie znajdziemy tam 
ani jednej twarzy, ani jednej postaci świętych. A występujący gdzieniegdzie jeźdźcy 
i myśliwi też przyjmują formę patronowego, uproszczonego wzoru. Adam Stalo-
ny-Dobrzański włada każdym formatem i każdą formą. Podobny Wyspiańskiemu 
dysponuje całym wnętrzem – sklepieniem, ścianą, filarem, kolumną, aby zejść na 
poziom postaci, szaty, twarzy, dłoni, oczu i… źrenic. Portrety artysty to odrębny, 
wręcz autonomiczny rozdział jego twórczości. Ale nie dostrzegajmy w niej nawet 
najstaranniejszego studium ludzkich rysów, to bardziej studium duszy, ludzkich 
charakterów i emocji, a te wydobyć ze swych modeli potrafią jedynie autentyczni 

13 A. Siemieniec, Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego wobec tradycji sztuki chrześcijańskiego 
Zachodu i Wschodu, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora ks. bp. prof. Michała 
Janochy i promotora pomocniczego ks. dr. Henryka Paprockiego na Wydziale „Artes Liberales” Uni-
wersytetu Warszawskiego, 2020, cz. 1, s. 37 (maszynopis).
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mistrzowie. Ów wewnętrzny, psychiczny portret gigantów ducha będzie już zawsze 
znakiem rozpoznawczym dzieł Adama Stalony-Dobrzańskiego. Setki, a może i ty-
siące razy powtórzony w jego polichromiach i witrażach stworzy unikatową galerię 
uduchowionych obliczy świętych, podobnych potężnym artefaktom wychodzącym 
spod dłuta Wita Stwosza. 

Głębia i dramatyzm duchowego poruszenia tych przedstawień bliższe są bo-
wiem sztuce zachodniego gotyku, niżeli kanonom ikony. Te usuwają ze świętych 
wizerunków wszystko, co ziemskie, odczłowieczają je do granic abstrakcji i prze-
noszą tam, gdzie nie ma już „rzeczy pierwszych”. Adam Stalony-Dobrzański wciąż 
jednak pozostaje artystą swojego, dramatycznego czasu – do krańca zaangażowa-
nym twórcą niespokojnego, ubiegłego stulecia. Postaci z jego opowieści przebywają 
tu, w naszym, ziemskim, wieloznacznym świecie. I choć jednoznacznie wskazują 
kierunek duchowego przemienienia, to nie pozostawiają nas samych, nie porzucają 
tego świata, by odejść do błogiego bytowania u krańca człowieczej drogi. Z ikony 
przejmują jednak to, co tak w niej cenne – interaktywność obrazu, gdzie nie ma 
studium rąk, lecz przedstawienie gestu. Miast rysunku oczu spotykamy adresowa-
ne prosto ku nam spojrzenie. Wzrok nie pozwalający na przejście mimo, wzywają-
cy do uważnego zajrzenia w głąb… samego siebie.

Słowo i Obraz

Litera zajmuje w twórczości artysty miejsce szczególne. Spotkanie z nią nastą-
piło u samego początku twórczej drogi, jeszcze w trakcie studiów Adama Stalony-
-Dobrzańskiego na krakowskiej Akademii. Dla zrozumienia wagi tego spotkania 
oddajmy głos samemu artyście: 

Jakieś sprawy miałem do dziekana. Ze Staszkiem Westwalewiczem14 poszliśmy 
do Władysława Jarockiego. Załatwiliśmy, podziękowaliśmy, wychodzimy. A on 
mówi jeszcze, wróćcie na chwilkę tutaj. Bardzo wam polecam, żebyście się zapi-
sali, przyjedzie nowy profesor z Warszawy. I Stasiek, albo ja zapytałem się, czego 
będzie uczył? Liternictwa. No to nie wypadało dziekanowi powiedzieć: Panie 
Dziekanie, ja tu chcę być malarzem, a nie szyldziarzem, mam gdzieś takie propo-
zycje. Więc z grzeczności spytaliśmy się tylko, ile czasu będzie ten kurs trwał? On 
mówi, przewidziany jest na sześć tygodni, a potem, jeżeli będą uczniowie, to pro-
fesor będzie dalej angażowany. I Ludwik Gardowski przyjeżdżał z Warszawy na 
dwa, trzy dni i potem wracał i znów przyjeżdżał. Potem okazało się, że byliśmy 
nie sześć tygodni, tylko dwa lata. A potem, już po Gardowskim przez 30 lat liter-

14 Stanisław Westwalewicz (1906–1997), malarz akwarelista, twórca monumentalnych polichro-
mii sakralnych, współpracował z Adamem Stalony-Dobrzańskim przy realizacji polichromii w ko-
ściołach w Radomiu i Rozwadowie.
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nictwa na Akademii uczyłem. Bo u niego było tak, że wszyscy siedzieli do późnej 
nocy i wszystkich wszystko interesowało. Tak, że taki Nowak, woźny przychodził 
i mówił: Panie profesorze, już byście mogli pójść, ja jutro muszę wstać o piątej, 
żeby piece napalić. Już dziesiąta godzina, muszę zamknąć Akademię15.

Litera stała się dla Adama Stalony-Dobrzańskiego wszechstronnym i wyczer-
pującym kursem kompozycji uczącym żelaznych zasad harmonii, dysharmonii, 
uszeregowania i nadrzędności form silnych nad słabymi. I jakże wielu jeszcze reguł 
budowy płaszczyzny obrazu i przestrzeni architektury. A wszystko na czysto abs-
trakcyjnych formach liter, gdzie O, to geometryczne koło, lub elipsa, A, to geome-
tryczny trójkąt, H – prostokąt, I – odcinek, M i W – wstęp do ornamentu. Liternic-
two okazało się być akademią prawdziwie „naukowej” abstrakcji, która do owego 
odkrycia wydawała się stanowić doświadczenie nieoznaczonej, pozaopisowej intu-
icji. Rząd krańcowo odmiennych w swej formie literniczych znaków i rozdzielają-
cych je świateł należy zakomponować w harmonijny ornament, który nie tylko sam 
w sobie stanowić będzie rozkoszną dla oka plecionkę, ale jeszcze podbije mocą swej 
dynamiki przedstawioną treść merytoryczną. A jeszcze współtworzyć będzie towa-
rzyszącą pismu plastyczną kompozycję. Wykłady prowadzone przez znakomitego 
dydaktyka i liternika, członka awangardowej grupy „Ryt” prof. Ludwika Gardow-
skiego są również pierwszym wtajemniczeniem nie tylko w samą literę, ale w cały 
fascynujący świat awangardy i abstrakcji, z którym wcześniej na krakowskiej Aka-
demii młody student nie stykał się bezpośrednio, a który jakże mocno zaważy na 
dojrzałej twórczości Stalony-Dobrzańskiego.

Co prawda Nihil novi sub sole, więc i owo odkrycie już niegdyś zapisało się na 
kartach historii sztuki. Należy jednak do tak dalekich kultur i tak odległych czasów, 
iż można uznać dialog formy i litery Adama Stalony-Dobrzańskiego i przenoszo-
nych przez nią treści za zdecydowanie odkrywczy. W islamie litera od zawsze jest 
po równi obrazem, jak i słowem – tworzy nieprawdopodobne arabeski na ścianach 
i we wnętrzach muzułmańskich meczetów, medres i minaretów. W głębokim, ro-
mańskim i gotyckim średniowieczu takimi obrazami były całe stronice Ewangelia-
rzy zapełnione wielobarwnym dywanem liter i artystyczną „biżuterią” fantastycz-
nych inicjałów.

W swych wręcz przesyconych liternictwem kompozycjach malarskich jest ar-
tysta zdecydowanie „archaiczny”. Stojący u początków ludzkiej kultury, nie znającej 
jeszcze manichejskiego dualizmu – pęknięcia świata na ducha i materię, idee i rze-
czywistość. W sztuce artysty Słowo i Obraz – umowność „myśli-litery” i podobna 
umowność „kubizmu-materii” – są sobie tożsame. Idea i rzeczywistość, duch i ma-

15 Adam Stalony-Dobrzański, wspomnienia zachowane w archiwum artysty.
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teria okazują się być dwiema stronami tego samego medalu. Miast obowiązują-
cej dziś dychotomii budują niepodzieloną niczym koniunkcję świata widzialnego 
i niewidzialnych fenomenów duchowych. Myśl, idea ujęta w literze-tekście jest od-
biciem obrazu danego ludzkim oczom. Razem dopiero stanowią one dopełniającą 
się jedność. Tak kompleksowo rozumieć, zdefiniować i obrazować świat i człowie-
ka może tylko osobowość mistyka. 

Młodzieńcza fascynacja literą umożliwiła dojrzałemu już artyście nie tylko na 
prowadzenie wykładów czy kursów, lecz na utworzenie w roku 1957 jedynej bodaj-
że w Polsce, a może i na świecie, Samodzielnej, Międzywydziałowej i Dyplomują-
cej Katedry Liternictwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pod ręką Adama 
Stalony-Dobrzańskiego jedyny raz litera stanęła w jednym rzędzie z grafiką, malar-
stwem czy rzeźbą tworząc odrębną dziedzinę artystycznego mistrzostwa.

W obliczu Absolutu – 
gotyckie polichromie z kościoła w Harklowej na Podhalu

Praca w drewnianym, gotyckim kościółku w Harklowej na Podhalu bardzo 
wcześnie, jeszcze na ostatnim roku studiów kierunkuje zainteresowania artysty 
w stronę monumentalnej sztuki sakralnej, której wierny pozostaje do końca swej 
twórczej pracy. Koncentracja i doskonalenie tej samej dziedziny sztuki przez całe 
twórcze życie jest dość unikatową sytuacją, która może doprowadzić albo do sko-
stnienia i powstawania dzieł wtórnych, albo odwrotnie, do sięgnięcia po najwyższe 
mistrzostwo. Wydaje się, iż w przypadku Adama Stalony-Dobrzańskiego mamy do 
czynienia z tą drugą sytuacją. Jednak nie sądzę, by miało to być dziełem przypadku. 
Coś musiało oczekiwać na owo brzemienne w malarskie skutki spotkanie artysty 
i sacrum. Na pewno zaważyło na takich wyborach bardzo osobiste doświadczenie 
ikony – od samego dzieciństwa obecne w życiu artysty, a powtórzone i utrwalone 
u końca studiów poprzez niezapomniane spotkanie z arcydziełem sakralnej sztuki 
średniowiecza. W 1932 roku w Harklowej na Podhalu dwaj bardzo jeszcze młodzi 
malarze – Włodzimierz Cichoń i Adam Stalony-Dobrzański odnajdują zabytkowe, 
XV-wieczne dębniańskie polichromie, które przesytem swych barw i form spra-
wiają wpisanie w 2003 roku pobliskiego Dębna i pozostałych drewnianych świątyń 
Małopolski na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W Harklowej, której kościołem filialnym jest Dębno, młodzi, niedoświadcze-
ni jeszcze artyści stanęli przed perłą sztuki gotyckiej i samodzielnie, u początków 
własnej twórczej drogi, a zarazem i polskiej szkoły konserwacji zabytków dokonują 
jego pełnej i udanej konserwacji, a właściwie rekonstrukcji. Najlepiej przytoczyć 
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w tym miejscu opis prac konserwatorskich autorstwa samego Adama Stalony-Do-
brzańskiego:

A potem, sprzątając strych znalazłem ten zabytkowy strop, w „dębniańskie” ma-
lowidła. No i te dębniańskie malowidła całą prawie zimę w Harklowej odnawia-
liśmy, potem przyjechały do Krakowa. I tu dopiero zaczyna się komika. Ani Szy-
dłowski, który był profesorem Uniwersytetu i konserwatorem, ani Kopera, który 
był dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie nie dali księdzu pieniędzy na 
przebudowę i zamontowanie z powrotem tej zabytkowej polichromii. Chociaż 
ksiądz i my byliśmy gotowi, żeby tę nową polichromię, cośmy ją zrobili z Wład-
kiem zdjąć i restytuować tam te stare deski. Górale byli wtedy bardzo biedni. 
Szlembark to była nędza, głód. Siedemset dusz w parafii było tam tylko. Ksiądz 
nie miał więcej pieniędzy. Zrobiliśmy więc z części desek powałę pod dzwonni-
cą, a resztę desek przywieźliśmy furmankami do Krakowa. Jak kościół jeszcze 
przed nami był robiony, to tamte średniowieczne deski zerwali, jako niemodne, 
ale deski były dobre, to dali z nich na strychu drugi sufit. A sam kościół pomalo-
wali na kamienny gotyk – taki drewniany kościółek. A Dębno było filialnym ko-
ściółkiem Harklowej i w Harklowej te wzory były albo współczesne, albo nawet 
wcześniejsze niż w Dębnie. Jak przywieźliśmy te deski i wnieśliśmy do Muzeum 
do Sukiennic, przyszedł Pan Dyrektor Kopera. Mówi tak… e, nie wiem czy to do 
Muzeum się nadaje, to zbyt nowe jest. Władek i ja tłumaczymy, że jak patronowe 
malowidło, to trzebaż było te patrony odcyfrować i potem jak patrona odbija się, 
to odbija się na całości, ale przecież nigdzie nie ma ani czystej zieleni ani czystych 
cynobrów, tylko są wszystkie stonowane. Na co Kopera: No, ale to nie wygląda 
tak jakby muzealnie. No to, co robić? A był Buczkowski przemiły, wicedyrektor, 
mówi tak: Ano weźcie troszeczkę go podniszczcie. No to wynieśliśmy deski po 
dwie na ten balkonik w Sukiennicach, co naprzeciwko Gebethnera, Brackiej uli-
cy. Władek Dynar i Władek Cichoń polewał trochę wodą, tak z wiadra, a ja po 
tych deskach chodziłem trochę szurałem nogami. Tak żeby nie popsuć do reszty. 
No i potem Pan Kopera drugi raz przyszedł: No, jak teraz znajdę jakiś sufit, to 
nie będę wiedział czy to nie wyście zrobili16. No, więc taka pochwała była. A jak 
Kopera przyjechał do Harklowej, bo ksiądz napisał list, że te deski do Muzeum 
ofiaruje, to wszedł do Kościoła, i ksiądz też przyszedł, a on mówi tak: A to gdzie 
są te deski, co to Jegomość ofiarują? A ksiądz mówi… A dy Panie, najpierw to 
jesteście w kościele, to zdymcie kapelus. A po drugie, mówi, to stoicież na tych 
deskach, przecie. Ach, bardzo Księże przepraszam17.

Polichromie w Harklowej nie były co prawda malarstwem figuratywnym typu 
ikonowego, ale przemawiają tym samym, co ikona językiem średniowiecznej es-

16 Prof. Feliks Kopera 4 maja 1933 roku: Adam Stalony-Dobrzański zajęty był restaurowaniem 
malowanego na deskach stropu kościelnego z wieku XVI, przechowywanego w Muzeum Narodowym 
i prace te przeprowadził bardzo starannie i ku zupełnemu zadowoleniu Dyrekcji Muzeum i znawców.

17 Adam Stalony-Dobrzański, wspomnienia zachowane w archiwum artysty.
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tetyki i mistyki. Dlatego spotkanie i wielomiesięczna, żmudna praca nad ich kon-
serwacją wydają się być momentem przebudzenia archaicznego dziedzictwa ikony 
w świadomości artysty. To, co pozostało po „drugiej stronie” żelaznej kurtyny, któ-
ra już wówczas oddzieliła Wschód od międzywojennej Polski znajduje swe zwier-
ciadlane odbicie w sztuce wieków średnich. Sztuce, która w owej dobie nie znała 
jeszcze kulturowych granic. Podobne doświadczenie wiele lat później opisuje Jerzy 
Nowosielski w swych rozmowach ze Zbigniewem Podgórcem18. Są to wspomnienia 
artysty z odwiedzin w Muzeum Narodowym we Lwowie, w którym po raz pierw-
szy staje w obliczu Absolutu, przed światłem ikony: 

W muzeum we Lwowie spotkałem się z ikonami. Wrażenie było tak silne, że tego 
spotkania z nimi nigdy nie zapomnę. Patrzyłem i po prostu czułem fizyczny ból, 
zawróciła mi się głowa, tłumił się oddech w piersiach, nogi się pode mną uginały, 
nie mogłem przejść z jednego pokoju do drugiego. To były pierwsze w moim ży-
ciu arcydzieła sztuki, działanie których doświadczyłem bezpośrednio, nie przez 
reprodukcje lub fotografie19.

Pierwsza samodzielna praca malarska i konserwatorska w Harklowej nie tylko 
skierowała zainteresowania Adama Stalony-Dobrzańskiego w stronę mistyki i mo-
numentalnej sztuki sakralnej. Staje się również obecna w jego dojrzałych polichro-
miach w Michałowie i na św. Górze Grabarce.

Za wrotami Raju – 
polichromia w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Radomiu

Tym, czym dla Matejki była Bazylika Mariacka, kościół Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Turku dla Mehoffera, a bazylika Św. Franciszka o.o. Franciszkanów 
w Krakowie dla Wyspiańskiego, tym dla Adama Stalony-Dobrzańskiego stał się ko-
ściół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w klasztorze o.o. Bernardynów w Radomiu. 
Powstało w nim ostatnie być może arcydzieło malarstwa młodopolskiego, a na 
pewno szczytowe osiągnięcie twórcze artysty do okresu powojennego.

Niestety, z pierwotnej, wykonanej w latach 1938-42, monumentalnej kompozy-
cji obejmującej całe wnętrze gotyckiej świątyni do naszych czasów dotrwał jedynie 
wystrój niewielkiej, południowej kaplicy Matki Bożej. Mimo to jej maleńkie, koleb-
kowe sklepienie odkrywa przed nami prawdziwą symfonię kształtów i barw, godną 
jakiegoś zagubionego w anatolijskim pustkowiu wczesnośredniowiecznego mona-

18 Z. Podgórzec, Mój Chrystus: rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Białystok 1993.
19 Ibidem, por. także З. Подґужец, Розмови з Єжим Новосельским про мистецтво, Київ 2011, 

s. 24.
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stycznego chramu. Podobnie prezentowała się cała polichromia, po której zostały 
tylko czarno-białe fotografie. Ta bardzo dokładna dokumentacja zrealizowana tuż 
po zakończeniu prac malarskich ukazuje przepych godny pędzla Matejki, a wydaje 
się nawet bogatszy, niżeli najbardziej nasycone dzieła pozostałych mistrzów Młodej 
Polski – Wyspiańskiego, Tetmajera i Mehoffera. Takiego dzieła nie znała przypusz-
czalnie polska sztuka tej doby i stylu. Malarstwo to zostało utracone w wyniku poża-
ru kościoła w roku 1956 i zaniechania prac konserwatorskich. Ocalała natomiast – 
również zalana i zabrudzona dymem – polichromia bocznej kaplicy, która wpisana 
została w roku 2014 do rejestru zabytków i czeka cierpliwie na konserwację.

Nieprzypadkowo wspominam tu wykute w skałach Anatolii groty skrywające 
pierwsze bizantyjskie świątynie i monastyry. Już sama architektura jakby wydrą-
żonej w skale, masywnej kolebki zamyka wchodzących w intymnym, a zarazem 
monumentalnym wnętrzu. Schodzimy w głąb skały, jak w głąb własnej duszy, aby 
przywołać pierwszy obraz, przed którym stanęły oczy człowieka – gąszcz Raju. Zie-
lone mrowie uczynione Prawicą Boga, w którym ukrył On Owoce Żywota, Anio-
łów i… Piękno.

A Piękno… jakie nosi Imię? Imię Maryi. To bowiem wrota zamkniętego już 
nieodwołalnie Raju ponownie otworzył dźwięk tych słów… Jej Magnificat. Ona to 
bowiem jest owym nieskazitelnym Pięknem, które nigdy nie opuściło Ogrodu na 
Wschodzie – Edenu. Maryja – nowa Ewa – zachowała swą czystość. To Ona owoc 
z Drzewa Żywota wciąż godna jest zerwać… i nam podać, tak prosto, jak dała życie 
Emmanuelowi. Co prawda, dziś jeszcze króluje w Raju samotna, pod postacią Świę-
tych Swych Wizerunków czczonych na ziemiach polskich od stuleci. Ale pomiędzy 
nami a Nią istnieje już mocna nić, łańcuch Słowa. Co Ojciec dał Synowi, Ten od-
daje Matce, Ona zaś dalej rozdaje. Rozdaje Słowo, które na świat przyniosła, a któ-
rym dalej my dzielić się między sobą mamy. Słowo, które porasta, jak powój ściany 
i sklepienia Raju. Dziś to Ono jest uprawnionym Owocem Poznania, sięgać po nie 
mamy już prawo. Litera za literą wzbiera w chór anielski, który głosi Chwałę Pańską. 
Błogosławieństwo, które – jak deszcz tęczy – na głowy nasze, na nasze dusze spada.

Polichromia w Radomiu to dowód na sięgnięcie przez Adama Stalony-Do-
brzańskiego po mistrzostwo malarskiego rzemiosła. Wykonanie „od ręki” tysię-
cy drobnych form o impresyjnej, lekkiej, nieskazitelnej linii i barwie, bez jednego 
potknięcia budujących całą monumentalną kompozycję, przenosi owo malowidło 
w krainę pytań bez odpowiedzi. I jeszcze jedno zadziwienie – ornament – który tak 
miękko oplata kolebkę i ściany kaplicy jest tym samym, gotyckim ornamentem, 
którego relikty odkrył artysta w prezbiterium kościoła. Ale to przecież nie jest żad-
na konserwatorska rekonstrukcja, to żywe, autentyczne dzieło XX-wiecznej sztuki, 
sięgające największego mistrzostwa i najgłębszej mistyki średniowiecza.
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Alternatywa – polichromia w Bobinie

Prawie równocześnie do radomskiej polichromii powstaje w roku 1943 równie 
oszałamiające malarskie arcydzieło w neogotyckim kościele św. Anny w Bobinie 
pod Proszowicami na północ od Krakowa. Wchodząc pod wielobarwną kolebkę 
tej niewielkiej, wiejskiej świątyni równie trudno ogarnąć geniusz artysty, który 
w maleńkim wnętrzu prowincjonalnego kościółka zamknął nagromadzenie form 
godne monumentalnej, średniowiecznej katedry, jak i chwilę, w której samo dzieło 
powstało. Jak w Radomiu, tak i tu też mamy środek wojny, ksiądz płaci artyście 
workami ziemniaków i żyta. A skąd farby – przecież nie jest to malarstwo sztalugo-
we, a ścienna polichromia – to setki metrów kwadratowych do zapełnienia. W cza-
sie pokoju to już wielkie przedsięwzięcie, a co dopiero za dni wojny. A tu jeszcze 
codzienna szarość i upodlenie, trwoga o tych, co żywi, żal za tymi, o których nie 
wiemy, łzy za tymi, o których już wiemy. Cień położony na sercu.

A malarz – maluje. Wydaje się nie istnieć dla niego świat zewnętrzny. Zamknię-
ty w swej „anielskiej głuszy” zdaje się przywracać porządek rzeczy. Nad błyskawice, 
ponad ogniste wiatry już rozwiesza tęczę. To cóż, że tylko na ścianach świątyń, to 
przecież powstają Jego i nasze Antypody, bo gdzie możemy uciec, skryć się, jeśli 
wszystko ogarnia już płomień? Gdzie znajdziemy wytchnienie i ocalenie, jeśli nie 
w błękitach, których żadna ziemska pożoga nie sięga? Bobin jest właśnie taki, unie-
siony w błękity, w pastele, gdzie ostyga żal i wszelka rozpacz. Gdzie wszystkich nas 
niebiańska czeka… alternatywa.

Na sklepieniu świątyni filigranowa koronka, na wpół ludowa, na wpół abstrak-
cyjna sieje na ściany niebiański deszcz świętych. Stańmy, czytajmy ten gwiaździsty, 
odwrócony Ewangeliarz, który rozsypał się setkami liter, słów, znaczeń, obrazów 
na wnętrze chramu. Teraz już się stąd nie wymkniemy, teraz jesteśmy jego stronicą, 
a więc spójrzmy i odnajdźmy w sobie kolejną inskrypcję. Wkroczyliśmy do Domu 
Ojca, by czytać z otwartej Księgi Jego.

Eleusa – Umilenije

W tym samym mniej więcej czasie, gdy powstają bez reszty zanurzone w sztuce 
ludowej młodopolskie kompozycje artysty pojawia się dzieło zdumiewające, ukazu-
jące, iż pomimo dwudziestu lat studiów i pracy w odrodzonej ojczyźnie ojca Adam 
Stalony-Dobrzański nieprzerwanie przynależy do bizantyjskiego dziedzictwa swej 
matki. Dopiero na tle tego dzieła widać zdumiewające horyzonty talentu artysty, 
który z takim samym znawstwem włada młodopolską dekoracyjnością, kubizmem, 
awangardą, jak i monastycznym, wręcz warsztatem średniowiecznego ikonografa. 
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W roku 1942 w samym środku II wojny światowej wykonuje polichromię 
w absydzie greckokatolickiej kaplicy cmentarnej w Tarnopolu. Za oknami przesu-
wają się koszmary godne ręki Goi20, a on, pracowicie i w skupieniu tworzy szereg 
świetlistych i uduchowionych dzieł bizantyjskiego malarstwa ściennego. Jakież 
odmienne podejście obu tak zaangażowanych przecież artystów do krwawych dni 
swego bytowania. Pewne objaśnienie tego stanu rzeczy zdaje się przynosić film 
Andrieja Tarkowskiego Andriej Rublow z 1969 roku. Tam również, na tle epo-
ki mongolskich najazdów przeorujących w przeciągu kilku stuleci ziemie ruskie, 
powszechnej daniny krwi i pożogi, jak nierealne zjawy z innego świata rysują się 
Aniołowie Trójcy Świętej świętego izografa. Na podobieństwo staroruskiego sługi 
bożego Adam Stalony-Dobrzański również decyduje się na porzucenie skażonej 
rzeczywistości, by przenieść się „na pustynię” swej artystycznej wizji. A w nagrodę 
za poniechanie spraw tego świata – jak pięć stuleci wcześniej Andriej Rublow – 
spotyka objawienie piękna, wizję ikony.

Samo przebogate malowidło z cerkwi w Tarnopolu przetrwało jedynie na 
czarno-białej fotografii. Zachował się natomiast barwny projekt polichromii oraz 
ikona świątynna z tego okresu wykonana dla proboszcza jednej z wiejskich parafii 
pod Tarnopolem. Chroniona obecnie w prywatnej kolekcji na Ukrainie jest dzie-
łem wyjątkowego kunsztu bizantyjskiego „ikonopisanija”. 

Właściwie każdy specjalista i historyk sztuki postawi portret ów obok bizantyj-
skich oryginałów z wieków IX–XIV. Pozbawiony jest on całkowicie odniesienia do 
jakichkolwiek realnych rysów kobiecej twarzy, które charakteryzują wszelkie obrazy 
Madonn od doby renesansu. Podążając za dziedzictwem bizantyjskich monaster-
skich pracowni ikonograficznych portret ów naznaczony jest pełnią wewnętrznego 
dramatu Matki tak celnie opisanego jednym słowem Umilenije – stanowiącym imię 
tego właśnie kanonu ikony. Umilenije (Umiłowanie), z greckiego Eleusa, oznacza 
pełne głębokiego żalu przytulenie Matki do Syna, którego przyszłość jest Jej znako-
micie znana. W sztuce zachodniego Kościoła podobne poruszenie serca przynależy 
obrazowi Matki Bożej Bolesnej, wyobrażanej jednak samotnie, bez postaci Dzie-
ciątka, za to z siedmioma mieczami wbitymi w Jej serce. 

Ikona Umilenije jest wyjątkowym w sztuce cerkiewnej kanonem nie tyle ma-
larskim, co duchowym pozwalającym na ukazanie ziemskiego, duchowego dra-
matu człowieka. Jednakże postępujące skostnienie kanonicznej ikony sprawiło, iż 
poruszające, bizantyjskie pierwowzory zastępowane były coraz bardziej schema-
tycznymi, beznamiętnymi wyobrażeniami. Albo też nadmiernie sentymentalnymi 
i zupełnie niekanonicznymi dziełami malarzy tworzących pod wpływem zachod-

20 Odniesienie do cyklu rysunków Francisco Goi Okropności wojny z okresu wojny i okupacji 
francuskiej w Hiszpanii.
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nich renesansowych, barokowych i klasycystycznych wzorców. Artysta wykorzy-
stując swój talent i umiejętność ukazania najgłębszych poruszeń serca powraca do 
tradycji bizantyjskiej sztuki ikonowej końca I tysiąclecia. A jednak wokół aureoli 
Matki Bożej ujawnia dramat również swojej epoki, a jeszcze płacz własnej duszy. 
Jak kilkadziesiąt lat później Jerzy Nowosielski w obrazach dewastowanych łem-
kowskich cerkiewek, tak w latach wojny Adam Stalony-Dobrzański stara się zacho-
wać to, co właśnie znika z kulturowego krajobrazu świata. Wysadzane w powietrze, 
burzone, palone arcydzieła dawnej architektury cerkiewnej. Świetliste, uniesione 
w przestworza portrety cerkwi starej Rusi.

Niebo 
Niebo
zejdź na ziemię
miej we włosach hymnów wieniec
miej na ustach
ciszy diadem
na ramionach wodospady

Niebo
Niebo
wymodlone
miej na skroniach próśb koronę
wachlarz kwiatów miej
w podzięce
pocałunków pełne ręce

Niebo
Niebo
złota syte
słońca płaszczem bądź okryte
miej u kolan
 gwiazd gromady
pod stopami księżyc blady

Niebo
Niebo
nieśmiertelne
miej na dłoniach ślady cierni
miej na palcach
łez korale
a w źrenicach żalu bramę21

21 Eleusa, wiersz Jana Stalony-Dobrzańskiego, źródło: <https://stihi.ru/2020/08/07/9080> (dostęp: 
październik 2021).
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Dojrzałość

Dojrzały okres twórczy artysty rozpoczyna się w dniu wyzwolenia spod hitle-
rowskiej okupacji. Inicjuje go traumatyczne doświadczenie, gdy w podkrakowskiej 
wsi Michałowice, w której artysta wraz z rodziną schronił się w czasie okupacji, 
staje rankiem 17 stycznia 1945 roku przed niemieckim plutonem egzekucyjnym. 
Nie, nie ze względu na swą pracę w kościołach i cerkwiach w czasie wojny, lecz 
z donosu również chroniącego się w Michałowicach nadgorliwego polskiego pa-
trioty. W niedalekiej przyszłości jednego z najsłynniejszych, powojennych krakow-
skich dziennikarzy. Jako prawosławny wydał się dlań Adam Stalony-Dobrzański 
wymarzonym wręcz materiałem na kolaboranta z nowym, sowieckim okupantem. 
Potencjalnym kolaborantem, którego „na wszelki wypadek” lepiej się niemieckimi 
rękoma pozbyć. Na moment przed wykonaniem wyroku pojawiają się zza wzgórza 
sowieckie czołgi i niemiecki pluton egzekucyjny – jak wspomina to sam zaintere-
sowany – „bez butów” ucieka przez śniegi na zachód. 

Doświadczenie to raz na zawsze wybija spod nóg artysty zaufanie do rzeczy-
wistości. Gdy w czasie wojny zaledwie chroni się – jak w bajce – we wnętrzu swej 
poetyckiej, artystycznej wizji, tak po wojnie całkowicie świadomie odchodzi do 
nadrealnej przestrzeni sacrum. Zamyka się w niedostępnej dla zewnętrznego świa-
ta, osobistej „pustelni wiary i sztuki”. W tym miejscu należy jednak gwoli ścisło-
ści nadmienić, iż rzeczywiście, prawosławne wyznanie wiary i praca w kościołach 
zwróciły uwagę komunistycznej Służby Bezpieczeństwa na artystę. Jednak wbrew 
uzasadnionym obawom „nadgorliwego” przyjaciela Adam Stalony-Dobrzański – 
mimo zapowiedzi skrytobójczej śmierci – nie podjął się jednak odnośnej współ-
pracy i proponowanego mu statusu kościelnego konfidenta.

Wydarzenie z ostatniego dnia wojny nie samo jednak zaważy na pełnej trans-
formacji osobowości i sztuki artysty. Koresponduje z jednym jeszcze, dużo wcze-
śniejszym przeżyciem z dzieciństwa. Wydarzeniem o niezwykłej mocy i takim też 
znaczeniu. Oddajmy tu jednak głos siostrze artysty – Aleutynie Stalony-Dorzań-
skiej, która w opowiadaniu Wielki Błękit z roku 1978 spojrzała jeszcze raz, oczami 
dziecka, na ukraińskie dzieje swej rodziny.

Pryłuki, sady rozległe bez końca i ulice. Szerszych ulic nigdzie nie widziałam. 
Wielkie rynki, dwie wielkie cerkwie. Jeszcze dwie inne, mniejsze, daleko na krań-
cach miasta. Na wielkim, białym soborze ogromna kopuła. Wysoko na zewnątrz, 
nad gzymsami wielkie, ledwo już widoczne, stare obrazy – ikony. I właśnie te 
malowidła się odnowiły. W jasny, słoneczny dzień targowy, na oczach całego 
miasta. Stały się wyraźne i kolorowe. W przeddzień wyznaczonego zamieniania 
Soboru na kino. Milicja, władze, strażackie drabiny, „specjaliści”… i okazało się, 
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że nienaruszone są nawet pęknięcia starych malowideł i jeszcze pajęczyny i pa-
jąki po kątach. Pamiętam wszystko, a także i to, że tego dnia wymieniłam żakiet 
mamy na sól22.

Opis podobnych, niepojętych wydarzeń zachował się w licznych sowieckich 
gazetach z owego „heroicznego” okresu utrwalania władzy radzieckiej. Ówczesna 
prasa nie mogąc zatuszować, starała się ośmieszyć, a nawet wykpić te powtarzają-
ce się w wielu miejscowościach malarskie objawienia, jako sztuczki „białych in-
terwentów”. Ale bezpośredni świadkowie odnowienia się ikon na przemienionym 
w kino soborze nie mieli tu żadnych wątpliwości. Pod Krakowem artysta dostępu-
je, równie niepojętego cudu, ocalenia, które przywołuje doświadczenie z młodości 
i diametralnie zmienia zarówno jego osobiste życie, jak i artystyczne postawy. Raz 
na zawsze pozbywa się kompromisu w zetknięciu z rzeczywistością i w przestrzeni 
twórczych decyzji.

Przecież jego spotkanie z barbarzyństwem zaczęło się dużo wcześniej niż to, 
które dosięgło powrześniowej Polski. Jeszcze na sowieckiej Ukrainie, w latach 
dzieciństwa wejrzał w ruiny kultury i cywilizacji, widział wysadzane w powietrze 
i palone cerkwie, niszczone i rozkradane ikony i ikonostasy, a obraz ten jeszcze raz 
powraca doń wraz z dymami Łemkowszczyzny. I wówczas to, miast poddać się 
zwątpieniu i głuchej żałobie, przywołuje etos swojego rycerskiego, starodawnego 
rodu. Zbrojny w palety i pędzle staje z odsieczą uciśnionemu, tratowanemu, nisz-
czonemu… pięknu. Idzie – za rycerską powinnością – samotnie przywracać po-
rządek rzeczy. Katastrofa młodości zostaje ostatecznie przezwyciężona. Wiosenny 
powiew Młodej Polski odchodzi w burze awangardy, kubizmu, abstrakcji.

Kuźnia

Kuźnią, w której powstaną mistyczne wizje artysty staje się jego biblioteka – 
miejsce inspiracji, wiedzy i nieustających studiów artystycznych. Na pierwszym 
miejscu stoi tam ulubiona, bibliofilska pozycja – Malarstwo polskie XIX i XX wie-
ku Eligiusza Niewiadomskiego. Oczywiście Adam Stalony-Dobrzański nie wynosi, 
jak jego starszy kolega spraw narodowych ponad wszelkie pozostałe wartości. Ale 
poetyka opisów dzieł malarskich, głębia krytycznych spostrzeżeń autora tej księgi 
zachwyca wrażliwego malarza. Obok dzieła Niewiadomskiego stoi fotograficzny 
album Wieś i miasteczko, dokumentujący odeszły, liryczny pejzaż dawnej polskiej 
architektury. Przetrwały do czasów I wojny światowej, która ogniami pożarów za-
mknęła ostatecznie ten okres polskiego krajobrazu kulturowego.

22 Aleutyna Stalony-Dobrzańska, Wielki błękit, 1978, archiwum Adama Stalony-Dobrzańskiego, 
<http://www.stalony-dobrzanski.info/pl/wspomnienia-z-dziecinstwa> (dostęp: październik 2021).
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Ale półki biblioteki artysty wypełniają po pierwsze dziesiątki i setki albumów 
ilustrujących kompletną historię sztuki sakralnej: wschodniej i zachodniej gałęzi 
Kościoła. Począwszy od najwcześniejszych obrazów z rzymskich katakumb pocho-
dzących z pierwszych wieków chrześcijaństwa, przez ikony Synaju i freski z Faras. 
Dalej malarstwo koptyjskie, mozaiki Bizancjum i Rawenny. Następnie sztuka Ar-
menii, Gruzji i Abchazji, a dalej już wszystkie szkoły ikony staroruskiej – pskow-
ska, włodzimierska, nowogrodzka, jarosławska, moskiewska, twerska. Polichro-
mie i mozaiki Kijowa, ikona galicyjska, łemkowska i słowacka prowadzą dalej ku 
freskom oraz obrazom na szkle z Rumunii, ikonom Bułgarii, Serbii i Macedonii. 
Równie wiele pozycji poświęconych jest zachodniej sztuce romańszczyzny i goty-
ku, francuskiej i niemieckiej kamiennej rzeźbie, tablicowemu malarstwu kataloń-
skiemu, wielkiej sztuce francuskiego witrażu i miniaturze z Limoges. Sztuka ilumi-
nowanej księgi z Irlandii stoi obok miniatur Bizancjum, Gruzji czy Rusi. Obrazy 
włoskiego Trecento, obok surowej, polskiej grafiki ludowej i mistrzowskich grafik 
Dürera. Wszystkie techniki artystyczne, wszystkie szkoły malarskie, wszystkie krę-
gi kulturowe okazywały swą plastyczną i duchową bliskość, a nawet jednorodność. 
Zdumiewające pokrewieństwo obowiązujące od Irlandii po Kaukaz, od Karelii po 
Etiopię, od III po XIII, a na Wschodzie nawet po XV stulecie. Zaś dla sztuki ludo-
wej nawet po wiek XVIII.

Artysta stara się kupować każdy z albumów w dwóch egzemplarzach. Jeden 
pyszni się na półkach biblioteki, drugi należy do prywatnych studiów artysty. Moż-
na powiedzieć, iż Adam Stalony-Dobrzański ukończył dwie wyższe uczelnie. Kra-
kowską Akademię Sztuk Pięknych i osobistą Akademię Sztuki Chrześcijańskiej. 
Jest ona przy czym w pełni materialnym bytem. Buduje ją kilkadziesiąt ksiąg wyko-
nanych z wyciętych stronic albumów, ze starannie posegregowanymi ilustracjami 
ułożonymi w tematyczne katalogi. Ukrzyżowanie, Boże Narodzenie, Via Dolorosa, 
Zwiastowanie, Spotkanie Pańskie, Trójca Święta, Ostatnia Wieczerza, Przemienienie 
Pańskie, Zmartwychwstanie, Noli Me Tangere, Chrzest w Jordanie, Trzej Królowie 
i dziesiątki innych ksiąg zawierających od kilkudziesięciu po prawie tysiąc wyobra-
żeń tego samego tematu ikonograficznego. Oto są kamienie węgielne23 owej osobi-
stej Akademii Sztuki i Mistyki Adama Stalony-Dobrzańskiego.

W murach tych prowadzi dogłębne studia nad formą plastyczną. Poszukuje 
jednego mianownika dla obu substancji wszechświata – materialnej i duchowej. 
Formułę artystyczną dla równoczesnego uchwycenia i zobrazowania rzeczy wi-
dzialnych i niewidzialnych. W oddzielnych zeszytach biblioteki znajdują się setki 

23 Dla młodego czytelnika należy przypomnieć, iż kamienie węgielne to nie bryły węgla, lecz 
kamienie ułożone na węgłach, czyli narożach budowli, wyznaczające obrys i wymiary obiektu.
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szkiców artysty ukazujących tajemny proces dematerializacji ciała i portretu czło-
wieka – przechodzenia od biologicznych kształtów do form geometrycznych. Co 
ważne, przy zachowaniu całości ludzkich stanów psychicznych i emocjonalnych. 
Jest to więc zdecydowanie odmienna transformacja niżeli ta znana archaicznej, sy-
najskiej czy koptyjskiej ikonie, albo zachodniej romańszczyźnie. Nie pozostawiają-
cej – jak na portretach z Faras – zbyt wielu cech ludzkiej psychiki. Portrety artysty 
znoszą ową utrwaloną tradycją dychotomię, albo portret naturalistyczny, zacho-
wujący w pełni ludzki wymiar, albo transfiguracja ciała i oblicza człowieka w byt 
odrealniony, inny, niepojęty. U Adama Stalony-Dobrzańskiego te dwa przeciwień-
stwa spotykają się tworząc niepojęte portrety półboskich istot – Herosów. Ale nie 
darmo Ewangelia woła – bądźcie więc i wy doskonali, jak Ojciec wasz Niebieski jest 
doskonały (Mt 5, 43-48).

Teologia czy teografia sztuki

Studia te wskazują, iż prace artysty nie są jedynie fenomenem twórczym, lecz 
stanowią wręcz naukowe, ścisłe badania nad formą plastyczną. Dogłębne poszuki-
wania, które ujawniają równoległą do artystycznej, poznawczą rolę sztuki. W histo-
rii malarstwa sakralnego podobnym poznawczym studium jest ikona Trójcy Świętej 
Andrieja Rublowa. Fenomen, który przekroczył granice tradycyjnej, werbalnej teo-
logii. Językiem autonomicznych, czystych znaków malarskich ukazał troistą tajem-
nicę chrześcijańskiego Boga. Podobną do niej, dwoistą tajemnicę natury Chrystusa 
język tradycyjnej teologii potrafił wyrazić jednie w formule negacji24. Chalcedoń-
skie wyznanie wiary opisuje ją słowami: „bez zmieszania, bez zmiany, bez podziele-
nia i bez rozłączenia”25. Sztuka przełamuje tu bezsilność słowa w opisie subtelnych, 
sprzecznych z ziemską logiką tajemnic wiary.

Trójca Święta Andrieja Rublowa wykonana w klasztorze Spaso-Andronikow-
skim w Moskwie na początku XV wieku – jedna z najsławniejszych i najcenniej-
szych ikon całego Prawosławia jest dziełem plastycznym potrafiącym samym tylko 
językiem form i barw przekazać najgłębsze tajemnice wiary. Pełna symbolicznych 
odniesień, pełniących tu jedynie dodatkową, służebną rolę skomponowana jest 
z szeregu troistych elementów. Trzech nakładających się i przenikających okręgów 

24 Teologia apofatyczna, negatywna, przyjmująca, iż tajemnice wiary i natura Boga przekraczają 
granice ludzkiego poznania. Jedyną formułą ich zrozumienia i opisu jest więc proces wykluczania 
tego, czym z pewnością nie są.

25 Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 1: Nicea I, Konstantynopol I, 
Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325–787), red. A. Baron, H. Pietras, 
Kraków 2002, s. 223.
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barw, przełamanych i zespolonych trzema bryłami form. Plastyczna gra owych sze-
ściu elementów ujawnia tajemnicę jedności świata widzialnego i niewidzialnego. 
Ale w pierwszej kolejności nadrzędną tajemnicę zespolenia i równoczesnej auto-
nomiczności wszystkich trzech Istot Trójcy Świętej. Budujących w swej jedności 
niepodzielny, choć bynajmniej nie jednolity fenomen miłości. Trzema bryłami 
form są postacie trzech Aniołów przybywających w gościnę do Patriarchy Abra-
hama i jego żony Sary. Trzema okręgami barw są: pierwszy okręg bieli zbudowany 
z obrusa i aureoli Aniołów, drugi okręg złota zbudowany został ze skrzydeł i tro-
nów anielskich oraz trzeci okręg czerwieni – będący zarazem okręgiem krwi Ba-
ranka – zakreślony jest z włosów i sandałów na stopach Aniołów. Trzy kręgi barw-
ne koncentrują się jeszcze raz w centrum obrazu – na obrusie Stołu Pańskiego za 
którym zasiadły postacie Przybyszów – to biel obrusa, złoto kielicha i czerwień 
krwi ofiarnej. Kompozycję główną dopełniają bogato udrapowane w barwy i for-
my szaty Aniołów. Obrazują one (bynajmniej nie symbolizują) stałą obecność za 
Stołem Pańskim czystej w swym dziewiczym pięknie, ziemskiej materii. Założo-
nej ze wszystkich kolorów tęczy dobytych w Akcie Kreacji świata z nieskazitelnej 
bieli przynależnej Ojcu. Postacie Abrahama i Sary tylko pozornie nie zasiadają do 
poczęstunku. Obecne są one przy Stole Pańskim, tyle że trwają wraz z nami po tej 
stronie „lustra”.

Teologiczną, a przecież lepiej ją nazwać teograficzną26 tradycję Trójcy Świętej 
Andrieja Rublowa przywołuje po pięciu stuleciach polichromia Adama Stalony-
-Dobrzańskiego w prawosławnej cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie 
na Podlasiu. Ona również językiem pozawerbalnych znaków, autonomicznych 
barw i form odkrywa przed nami najgłębsze, do dzisiaj ukryte biblijne prawdy, 
dziejące się „U początku”.

Arche i Dynamis27, czyli Narodzenie Trójcy – 
polichromia cerkwi w Michałowie na Podlasiu

Spójrzmy na ocean – wydaje się bezkresny, ale ma przecież swój brzeg, na nim 
plaże, klify czy głazy. Posiada swoją linię na mapie, mimo swego ogromu jest jed-
nak ograniczony. Jednak fale oceanu nie kończą się nigdy, gdy dobiegną do brze-
gów, łamią się, cofają, aby raz jeszcze uderzyć. Fale oceanu są potężniejsze od jego 

26 Teografia, oznacza tu propozycję autora dla nowej, nienazwanej jeszcze dyscypliny poznaw-
czej ukazującej i objaśniającej tajemnice wiary wyłącznie za pomocą pozawerbalnych i poza symbo-
licznych narzędzi plastycznych. 

27 Z gr. arche – pierwotna zasada, porządek stanowiący fundament i praprzyczynę wszelkiego 
bytu, ruch, poruszenie.
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przestworzy, w biegu swym zdają się być obrazem nieskończoności. W sztuce po-
dobnymi falami oceanu jest ornament. Choć zaczyna i kończy swój bieg w ozna-
czonym miejscu kompozycji, to przelewa się przez jej ramy i płynie dalej – jak 
fala – poprzez całą wieczność.

Islam odrzuciwszy możliwość wyobrażania rzeczy i istot stworzonych odna-
lazł w matematycznej doskonałości ornamentu twórczą formułę objawienia Abso-
lutu. Chrześcijaństwo nie musiało stosować owego wybiegu, Kościół uznał bowiem 
Wcielenie Syna Bożego jako dowód oczyszczenia materii, uświęcenia jej i podnie-
sienia z grzechu do postaci ikony. Ikona zaś objawiła oczom człowieka tajemnicę 
obecnego wśród nas, bliższego, chrześcijańskiego Absolutu, przenikającego i wy-
pełniającego wszelkie istnienie.

Ikona nigdy jednak nie poważyła się objawić człowiekowi obrazu samego Boga. 
Nie możemy zobaczyć ikony Boga, bowiem wciąż obowiązuje nas zakaz widzenia 
naszego Stwórcy. A zakaz ten wydaje się być nie do podważenia – i wcale nie dlate-
go, że jest on jakimś religijnym tabu, czy też nieodwołalnym następstwem grzechu 
pierworodnego – Sam bowiem wyjawia Mojżeszowi28, On – Bóg Wszechmogący, iż 
zakaz ten wypływa wyłącznie z Jego troski o ludzi. Każdy bowiem, kto ujrzy swego 
Niebieskiego Ojca natychmiast zapragnie umrzeć, by przerwawszy zasłonę śmierci 
obcować z niewyobrażalnym pięknem Stwórcy i Ożywiciela.

Mimo to ikona poważyła się na „niemożliwe”, poważyła się na Obraz Trójcy 
Świętej, który pod pędzlem Andrieja Rublowa objawił człowiekowi tajemnicę tro-
istej harmonii, nazwanej w języku malarskim pięknem, a w języku uczuć miłością. 
A więc ikona potrafiła namalować Miłość. Potrafiła, ponieważ miłość jest nam 
dana już tu, na ziemi, możemy ją odnaleźć, zatrzymać i opisać w naszym ziem-
skim, w tym malarskim języku. I to odkrycie powinno właściwie do końca wypeł-
nić Wielką Księgę Ikony – cóż można więcej? Ale logika zawsze ustępuje przed 
cudem. Tak jak ikona Trójcy Świętej Rublowa jest niezaprzeczalnym, widomym 
cudem, tak samo zdumiewającym, cudownym objawieniem jest polichromia ma-
leńkiej, drewnianej cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie na Podlasiu. 
Polichromia, która poprzez harmonię i zjednoczenie ikony i ornamentu dotknęła 
pełni Tajemnicy.

Artysta cofa się tam do geometrycznego ornamentu, do pierwocin, do „Arche-
-Porządku” nieznającego pojęcia czasu, ruchu, przemiany. Do statycznego obrazu 
doskonałości będącego atrybutem Jednoosobowego Boga. I tam, z czystej abstrak-
cji, z boskiej geometrii wydobywa „Dynamis-Ruch”, rodzi postacie Bogurodzicy 
z Dzieciątkiem, Archaniołów, Ewangelistów i Świętych. A więc jednak dane zostało 

28 Wj 33, 20.
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nam wejrzeć w najgłębsze tajemnice kosmosu. Stoimy oto wobec misterium po-
częcia Miłości, która pojawia się, gdy Ojciec – w swej wieczystej potędze i nieska-
żonym pięknie inicjuje narodzenie Syna. Bo przecież przed Narodzeniem Kogo 
mógłby kochać. I Kto by Jego pokochał? Oto powstaje nowy Bóg – Miłość, zwany 
też Imieniem Trójcy Świętej. Dopiero bowiem w Jej mnogiej Istocie zaistnieć może 
uczuciowy związek.

Doskonałość, wieczność i piękno, całkowita samowystarczalność są atrybuta-
mi Boga Jednoosobowego. Polichromia Adama Stalony-Dobrzańskiego jest obja-
wieniem, jest ikoną przejścia z postaci Tegoż, Jednoosobowego, samotnego Boga, 
bytującego w Swej abstrakcyjnej chwale do świata Trójcy Świętej. Do naszego świa-
ta zrodzonego z Miłości. Powstałego „Na początku” gdy w łonie Ojca narodziło się 
Przedwieczne Słowo. Na drewnianych deskach polichromii cerkwi w Michałowie 
przejście to odbywa się od oszałamiająco barwnego i bogatego ornamentu do na-
szego świata. Zasiedlonego zarówno niebiańskimi, anielskimi, jak i ziemskimi isto-
tami wydobytymi tutaj z głębin tegoż właśnie, nieskończonego ornamentu.

Polichromia ta jest opowieścią o jedności światów – boskiego i człowieczego. 
Nieskazitelnego, wieczystego, należnego Ojcu i tego naszego, niedoskonałego, na-
leżnego Trójcy Świętej. Gdzie nikt nie może być w pełni doskonały, cóż bowiem 
mógłby przekazać swojemu bratu w darze Miłości. Cóż mógłby ofiarować, jeżeli 
ofiarowany sam posiadałby już Pełnię?

Postaci dobyte z ornamentu rytmem swym dzielą i mierzą niemierzalną potęgę 
owego ornamentu. Bez nich nie poznałby on swej wielkości i chwały. Swego piękna 
nakreślonego wszystkimi kolorami tęczy, wszystkimi figurami geometrii wirujący-
mi ze sobą bez odpoczynku, bez wytchnienia, bez kresu. One ofiarowują mu miarę, 
śpiewają swój zachwyt i uwielbienie. A same – nikłe, skończone, spoglądając w swe 
szaty uszyte z tegoż samego tańca i zatracenia poznają z jakiego są Domu. Poznają 
miłość, z której powstały – swoje Synostwo, podniesienie do Chwały Ojca.

Herosi Apokalipsy

W chwili, gdy zdaje się następować apogeum lirycznego geniuszu artysty za-
tracającego się w dekoracyjności ornamentu podejmuje on niespodzianie rękawicę 
rzuconą mu w twarz przez otaczającą go ze wszystkich stron rzeczywistość. Podej-
muje ją w nowym, twórczym materiale – witrażu. Dzieła artysty przestają być cu-
downym, rajskim ogrodem czekającym już tylko na powiew skrzydeł Aniołów, sta-
ją się uczestnikami bitwy dobra i zła. A bitwa ta wymaga już najnowocześniejszych 
broni. Artysta sięga więc po znany mu z okresu studiów u prof. Ludwika Gardow-
skiego – z którym zresztą odnawia bliską współpracę – oręż abstrakcji, awangar-



233■Adam Stalony-Dobrzański – droga ikonografa

dy i kubizmu. Z niepojętym mistrzostwem włada najprostszymi, geometrycznymi 
formami, z których buduje portrety gigantów ducha – proroków, apostołów i świę-
tych. To nie są już portrety ludzi, jakich znamy z ziemskiego obcowania, to portrety 
herosów wiary zdolnych stawić czoło wszechogarniającej Apokalipsie. Linia oło-
wiu w witrażach artysty nie gra, jak było to dotąd przyjęte, roli spoiwa barwnych 
tafli, na których pierwszoplanową opowieść wiodą wypalone w szkle malarskie po-
ciągnięcia pędzla. Od teraz to grafika ołowiu podejmuje główny wątek opowieści. 
Plątanina stanowczych linii buduje rysy twarzy, układy rąk, szaty postaci, biblijne 
sceny. Potężnymi formami kubistycznych form – rombów, kwadratów, trójkątów, 
okręgów podnosi materię Ziemi do kosmicznego formatu. Przemijalność biolo-
gicznego ciała zastyga w wieczność geometrii.

Ale bynajmniej niczego nie odrealnia, wręcz przeciwnie, nadaje każdemu 
z przedstawianych elementów nieznanych Ziemi mocy i głębi. Bardzo prostym, 
a od tak dawna zarzuconym malarskim zabiegiem. Podobnie jak portrety z Faras, 
romańska miniatura Irlandii czy karpackie, ludowe obrazy na szkle witraże Sta-
lony-Dobrzańskiego nadają tę samą wagę linii i płaszczyźnie, barwie i rysunkowi. 
Nieobecny od epoki renesansu kontur, uznany za odstępstwo od naocznego do-
świadczenia, a więc takiej też naturalistycznej, malarskiej prawdy wcale nie był na-
iwnością i błędem dawnych mistrzów. To właśnie on wskazywał na dwoistą naturę 
świata i człowieka. Pod, nad, obok – nie ważne gdzie – ale równolegle do natural-
nego, istnieje inny, duchowy wymiar wszystkiego. W plastyce jego obecnością jest 
ów nieznany przyrodzie, za Malewiczem, suprematyczny kontur. Linia, która na 
mapie znaczy niewidoczną gołym okiem granicę. Całkowicie umowna, nieistnieją-
ca wręcz kreska, jednak na niej to zakończyć można swą podróż, a niekiedy i życie.

Rzeczy widzialne i niewidzialne, mocne linie konturu i miękkie płaszczy-
zny barw tworzą wreszcie kompletny świat materii i ducha. Ale jakiego… ducha? 
U Stalony-Dobrzańskiego podobnego jego liniom, ujmującym miękką materię 
płaszczyzn w swe samodzierżawne władanie. Mistrzostwo witraży artysty zaczyna 
się od odkrycia konturu, lecz nie kończy się na nim. Jest przecież po pierwsze grafi-
kiem, liternikiem, włada kreską w sposób wręcz doskonały. Jednym pociągnięciem 
piórka potrafi ożywić, nadać charakteru, emocji, gorączki. Emocji silnej, o mocy 
żywiołu, którą i nam podaje… bez znieczulenia.

Oto Jan Chrzciciel w dno duszy spogląda – tam, gdzie nawet my sami nie wa-
żymy się dotrzeć. Mówi – znalazłem, jest! Co? Twą wiarę, mocną – niczym, tar-
czę – idź, nie bój się, nie zgaśnie. Jeremiasz, jako wiatr idzie, żywych budzić i… 
umarłych, albowiem czas już nadszedł i wszyscy powstać mamy. Oto prorok Daniel 
o twarzy królewskiej, spojrzeniu lwa naszą – jak jego wiarę w jaskimi lwów spraw-
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dzono – waży. Oto źrenice proroków purpurą płoną, bo wzrok ten już nie ich, lecz 
do Ducha Świętego należy.

Portretami tymi Stalony-Dobrzański wypełnia okna kościołów w Trzebow-
nisku (1949–56), Zawierciu (1955–64), Nysie (1957–60), Wrzeszczowie (1958), 
Rozwadowie (1953–61), Annopolu (1961), Radomiu (1965), Bytomiu Odrzańskim 
(1967), Nowej Soli (1967–1976), Tenczynku (1968-70), Wilkowicach (1976–82), 
Kozach (1976) i Jarosławiu (1980). Zapala je w oknach cerkwi w Gródku Białostoc-
kim (1953–58), Warszawie-Woli (1959–83), Wrocławiu (1964), Klejnikach (1983), 
w katedrze ewangelicko-augsburskiej w Warszawie (1961). Moc rysunku podbija 
potęgą wysyconych barw sięgających głębi oceanu.

Intuicja

Sztuka jego zachwyca i… trwoży zarazem. Niepokoi władców, którzy w Kato-
wicach w roku 1962 w dniu otwarcia zamykają retrospektywną wystawę prac ar-
tysty i nakładają na Adama Stalony-Dobrzańskiego zapis cenzorski, mający na za-
wsze wymazać to imię z kart polskiej kultury. Zakaz wystaw, obecności w mediach, 
w tym nawet kościelnych, zatrzymanie kariery naukowej i kontaktów zagranicz-
nych. I oczywiście zdejmują z ekranów ów film z roku 1958, powracający właśnie 
w glorii chwały z główną nagrodą zdobytą na Festiwalu Filmów Krótkometrażo-
wych w Wenecji. Film w reżyserii słynnego Jana Łomnickiego, ukazujący tajemni-
czą alchemię wizji twórczej oraz stawania się blasku w procesie powstawania pod 
ręką artysty witraży wyjątkowych, pierwszych bowiem w świecie witraży cerkiew-
nych, łączących świetlistość gotyckiego szkła z mistyką barw bizantyjskiej ikony.

Ale nie te represje są dla artysty najboleśniejsze. „Boję się o przyszłość” – zwra-
ca się na kilka miesięcy przed swą śmiercią 22 marca 1985 roku do najbliższych – 
„Sztuka, tworzący ją artyści zawsze posiadali dar intuicji, przeczucie nadchodzących 
dni. A dziś sztuka staje się przedsionkiem piekła, mieni się być posłańcem śmierci. 
Czyżby wiedzieli oni już, co niesie nam przyszłość bez tradycji, nadziei i wiary?”29.

Spoglądając na fenomen dzieła Adama Stalony-Dobrzańskiego, które trwa 
w postaci wciąż jeszcze tak wielu witraży, polichromii i mozaik, możemy zadumać 
się nad intuicją Mistrza, przeczuciem, które przechodzi ponad proroctwem Apoka-
lipsy. Sięga nie jutra, nawet pojutrza, lecz dni ostatecznych, krańca czasów – obie-
canego spotkania Nieba i Ziemi.

29 Wspomnienie rozmowy Jana Stalony-Dobrzańskiego z Adamem Stalony-Dobrzańskim.
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Mistrz i Uczeń

Pozostaje jeszcze ostatnia tajemnica sztuki Adama Stalony-Dobrzańskiego, 
dla ujawnienia której potrzeba równie jaskrawego, lecz zdecydowanie odmiennego 
artystycznego fenomenu. Jest nim malarstwo Jerzego Nowosielskiego, wieloletnie-
go współpracownika, a w pierwszym okresie wspólnej pracy nawet ucznia artysty. 
Łączy ich wszystko i równie wiele dzieli. Są niczym Teofan Grek i Andriej Rublow 
w staroruskiej ikonografii. Dwóch geniuszy, dwa odmienne talenty, dwa różne na to 
samo spojrzenia. Obaj, jak ich średniowieczni poprzednicy na tyle wyrastają ponad 
swą epokę, że nikt za nimi nie jest w stanie podążyć, nie powołują swych szkół, nie 
pozostawiają uczniów. Mimo wszystko obie te postacie lepiej rozpatrywać wspól-
nie, bowiem są dla odrodzenia mistyki nowoczesnej sztuki, dla zmartwychwstania 
ikony jak dwie strony tego samego medalu. Medalem jest cel podróży, stronami, 
różne drogi prowadzące do celu. 

Przeznaczeniem obu malarzy ikonografów stało się Królestwo Niebieskie, któ-
re każdy z artystów na swój sposób zdobywał. Odrębna bowiem była ich psychika, 
artystyczne talenty i na koniec dziedzictwo kulturowe. Dlatego też nie dziwmy się, 
iż pomimo tylu lat kolektywnej pracy i realizacji tak wielu wspólnych arcydzieł ni-
gdy nie doszło między nimi do wzajemnej konwersji i twórczych zapożyczeń. Ma-
lowali razem i jednocześnie zupełnie osobno. Wyraźnie można dziś nawet określić 
partie ścian jednej polichromii zapełnionych obrazami każdego z mistrzów. Byli 
całkowitymi indywidualnościami, które zawsze utrzymywały pełną artystyczną 
autonomię i niezależność. Jerzy Nowosielski i Adam Stalony-Dobrzański choć 
zdążali w podobnym kierunku, to wyszli z dwóch całkiem różnych punktów. Je-
rzy Nowosielski wyruszył na poszukiwania prawdy i światła prawosławia z głębi 
swej greckokatolickiej, unickiej świadomości. Adam Stalony-Dobrzański rozpo-
czął swój marsz z o wiele dalszego niż współczesne nieodmiennie postsynodalne 
prawosławie, staro-obrzędowego przystanku w drodze do Objawienia. Łączyło ich 
podobne, doskonałe znawstwo kanonów chrześcijańskiej ikonografii, a jednak, co 
dla jednego miało być metą, dla drugiego stało się startem. 

Adam Stalony-Dobrzański wielką tradycję ikony pchnął w przyszłość, łamał, 
przekształcał, rozwijał i mnożył jej archaiczne kanony. Wyrosły ze staroobrzędowej 
tradycji nie lękał się jej, lecz nią bez skrupułów władał. Jerzy Nowosielski odwrotnie, 
niczym drobiazgowy archeolog wychodzący w poszukiwaniu zaprzepaszczonego 
archetypu pierwotną ikonę pieczołowicie i z nabożeństwem odtwarzał. Rekonstru-
ował za pomocą nowoczesnych narzędzi plastycznych, uzyskując ostatecznie do-
skonały, pierwotny jej blask i porządek. Owszem, za tymi różnicami stała tradycja 
i kulturowe dziedzictwo obu ikonografów, ale decydująca okazała się diametralna 
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odrębność psychiki bliskich, a jednak odległych sobie osobowości. Adam Stalony-
-Dobrzański urodził się mistykiem, Jerzy Nowosielski teologiem. Jakże ciekawe jest 
porównanie tak odmiennych spojrzeń na eschatologiczne tajemnice wiary i sztuki. 
A zarazem wejrzenie w różnice naszej percepcji dla tak odległych od siebie dróg 
wiodących w tym samym kierunku – ku Epifanii.

Teologia rodzi się z potrzeby poznania Boga, z pragnienia wiedzy, która niesie 
nadzieję spotkania. Spotkania podzielonego na czasochłonne etapy: przebudzenia, 
dojrzewania, doskonalenia, wreszcie iluminacji. Jest chłodnym kryształem logiki, 
który przybliżyć ma nam jakże odmienną, dziwną, wspaniałą, doskonałą boską na-
turę. I taka też jest teologiczna ikona Jerzego Nowosielskiego, czysta, struktural-
na, pomimo najdalszych poszukiwań i powracających wciąż odstępstw „duchowej 
nocy” zawsze ułożona i kanoniczna. Pełna niemierzalnej Chwały Pana widzianej 
z poziomu człowieka. Bardzo rzadko zwraca się artysta ku mistyce tworzącej obra-
zy Drogi Krzyżowej w kościele w Wesołej pod Warszawą. Owszem, rozpala w sercu 
swym ogień, zanurzając się w nieznane, jednak i wówczas znajduje tam tylko po-
piół, bo ognia, jako teolog, długo w dłoniach utrzymać nie jest w stanie. Ale popiół 
gorący, jeszcze pełen żaru, w którym brodzi, jak śledczy na miejscu przestępstwa, 
szukając świeżego tropu, dowodu zbrodni, śladu eschatologicznej winy.

Adam Stalony-Dobrzański jest mistykiem, poznać Boga nie chce, nie potrze-
buje. On już trzyma Go za ręce, wyrywa Jego pędzel. Ów pędzel, którym Stwórca 
wymalował wszechświat, włosie zrodzone z ognia. Jest tam, nie tu, nie z poziomu 
Ziemi, z wyżyny Nieba rzuca nam swoje obrazy. Nie lęka się Bożej Chwały, raczej 
gwałt Jej zadaje30, już sam w Nią idzie spowity i nas w Obłok Ów wciąga. Aniołów 
maluje z natury, zbyt dobrze oddaje ich rysy, przecież w ich dziedziny przeniósł 
swoje sztalugi. 

Jerzego Nowosielskiego – mimo jego archaicznej i bezmiernej fascynacji ikoną 
– jeszcze jakoś możemy zrozumieć. Umieścić w naszej, laickiej świadomości ze-
wnętrznych obserwatorów. Czytać i próbować pojąć jego odkrywcze, nawet zaska-
kujące, ale przecież zawsze podparte żelazną logiką teologiczne rozważania. Ale 
Adam Stalony-Dobrzański jest zbyt absurdalny, odmienny, wręcz irrealny. Jak to 
tak, do Nieba, tam i z powrotem, bez paszportu chodzić? 

Ale nie zazdrośćmy artyście nadto. Konszachty z Najwyższym nawet misty-
ka nie zwalniają z pewnego nadrzędnego prawa. Te wędrówki do Nieba, nawet 
zwolnione z odprawy paszportowej – jak potwierdza to życiorys artysty – zawsze 
i nieodmiennie wiodły go drogą, którą my chodzić nie za bardzo chcemy. Drogą 
o imieniu Via Dolorosa. 

30 „Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają Je”, Mt 11, 12.
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Dodatek: 
Korespondencja Adama Stalony-Dobrzańskiego 

z Metropolitą Krakowskim J.E. Kardynałem Karolem Wojtyłą

Arcybiskup Karol Wojtyła
Metropolita Krakowski
Kraków, dn. 25. VI. 1965.

Szanowny Panie Profesorze
Będę bardzo wdzięczny, jeżeli Szanowny Pan Profesor zechce mi 

przysłać na piśmie bodaj w zarysie swoje uwagi wypowiedziane przy 
okazji naszego spotkania w marcu. Łączę serdeczne pozdrowienia.

+ Karol Wojtyła – arcybiskup
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J. Em. X. Arcybiskup, Karol Wojtyła
Metropolita Krakowski

Najdostojniejszy Arcypasterzu!
Odpowiadam na pytania o inspiracji chrześcijańskiej w plastyce 

dzisiejszej

Sądzę, że inspiracja chrześcijaństwa u nas dzisiaj w plastyce pra-
wie nie istnieje, że brak jej na ogół nawet dziełom powstającym na 
bezpośrednie zlecenia  i potrzeby Kościoła i wiernych. 

Stan rzeczy wypracowała zarozumiałość wieków „niby chrześci-
jańskich”. Nam nadszedł czas szczęśliwy odkopywania powierzonego 
talentu. I na odcinku plastycznym czeka na odsłonięcie autentyczny 
skarb. Bezładne pokłady tekstów pobożnych i obrazków przesłoniły 
piony Modlitwy Pańskiej i wyraźne spojrzenia świętych, nawet ta-
kich jak święta Teresa, święty Stanisław. Spojrzenia autentyczne, do-
kumentarne, ku nam skierowanie, leżą na boku, a dzieciom i w ko-
ściołach sprzedawane są zafałszowane manekiny. Czasem tylko na 
chwilę, dla nielicznych udostępni je ktoś. Sam malowałem do ołta-
rzy ich wizerunki nijakie, bo nie znałem prawdziwych. Prawdziwe, 
święte zobaczyłem po latach i to przypadkiem w gazecie. Rewelacji 
spojrzenia świętych szukają nie tylko malarze i chrześcijanie. Ży-
woty i obrazy publikowane na ogół nikogo nie zaagitowały, a wręcz 
przeciwnie.

Trzeba jawnie uznać istnienie i niezbędność inspiracji chrześci-
jańskiej sakralnej, jawnie postawić ją ponad wszelkie kalkulacje dnia. 
Należy autorytatywnie i rzeczowo, wszędzie, stale i wszystkim wska-
zywać obecność tej inspiracji, względnie jej brak w dziełach dużych 
i najmniejszych, tak dawnych, jak i obecnie powstających, do użytku 
sakralnego kościelnego i prywatnego.
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Objaśniać potrzeba wagę piękna dóbr religijnych, apostolskich, 
społecznych, kulturalnych, jakimi owocuje ta inspiracja. Podkre-
ślać zarazem ogrom strat, jakie narastają z zaniedbań i sobiepaństwa 
w tej dziedzinie.

Na seminariach i konferencjach wszelkich szczebli, w publika-
cjach i katechizacji przypominać, że sztuka, więc i plastyka w Ko-
ściele nie jest zbytkiem, który ma dogadzać naszym ambicjom i gu-
stom, ale ma, jak i każde inne ludzkie działanie odpowiedzialne 
i świadomie uczestniczyć w misji Kościoła. Nadto, że jest ona testem 
naszego życia religijnego, dokumentuje jego autentyzm i poziom, 
ale nie mniej zdradza światu nasze intencje, nawet nieuświadamia-
ne, a wśród nich główną, tę mianowicie: czyjej chwały szukamy, my 
chrześcijanie w naszym atomowym wieku.

Plewić się musi dokładnie i pilnie oportunizm, prostactwo, byle 
jakość, snobizm i wszystko pokrewne, tak i od dawna na tym odcin-
ku Kościoła zagnieżdżone. Lepiej pozostawiać dzieci i książeczki bez 
obrazków, gołe okna i ściany świątyń, niż je zapełniać nieprawdą, 
niedbalstwem, zarozumialstwem. To nie wykrzykniki, a po prostu 
rozsądny, sumienny rachunek.

Inwencję i formę plastyczną jak każdą inną, klaruje treść i przy-
datność. Tylko tak postawiona i zrozumiana sprawa połączy sku-
tecznie wysiłki inwestora i twórcy. Twórca podejmując trud i walkę 
o sedno narusza zwykle spokój i wygodę inwestora, ale gdy sedno 
dla obu jest rzeczą zasadniczą, maleją różnice upodobań, wzajemne 
niedociągnięcia i braki. Gdy po sedno sięga inwestor, znajdują się 
twórcy oddani, ale gdy o sedno nie zechce zatroszczyć się inwestor, 
pojawiają się żonglerzy i zabawiają treścią i świętością.

Zabrakło religijnej sztuki ludowej, źródła bezpośredniości 
i szczerości, tym więcej czystego, że anonimowego. Rozprawy i spo-
ry estetyczne i teoretyczne na intelektualnych szczytach tylko po-
głębiają fatalne nieporozumienie. Marnujemy czas, jedyną naszą 
własność i szansę. Dosięga nas cień babilońskiej baszty. Twórcy 
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wystawiają siebie i okadzają swoje rzemiosło. Inwestorzy kościelni, 
mimo oczywistych katastrof, nie stawiają sobie elementarnych py-
tań, ani problemów, ale dyskutują i chcą decydować o tym, do czego 
nie są przygotowani zawodowo. Wierni brodzą samopas w płyciźnie 
uświęconych nawyków, pewni siebie, bez niepokojów i wypadają za 
burtę przy lada zakręcie.

Prawda, że świadomość chrześcijańska i plastyczna dziś jest już 
bezspornie większa i jaśniejsza niż w ostatnich epokach, ale brak jej 
zaplecza, jej skala i prężność są zbyt małe, by się przeciwstawić szyb-
kości przemian społecznych i cywilizacyjnych, oraz nieustanności 
zorganizowanego powszechnego zalewu bezwyznaniowej linii dru-
ku i ilustracji, kina i telewizji.

Ocalało wiele genialnych wizji wielkiej sztuki religijnej, ostało 
się mimo wszystko jeszcze dużo z religijnej sztuki ludowej. Są one 
katalogowane i opisywane bardzo szczegółowo i wnikliwie od stro-
ny formalnej i historycznej przez naukowców i pracowników muze-
ów z oddaniem godnym naśladowania. Nie jeden laicki opis dzieła 
otwiera zapomniane przez chrześcijan treści ikonograficzne i ko-
ścielne, kultowe, niemal dogmatyczne.

Wszystkie one w imieniu swych twórców czekają na nas, na Ko-
ściół, by je podniósł, ukazał upartemu światu ich źródła i powstanie, 
właśnie inspirację chrześcijańską, ekumeniczną.

Kraków, 1965 Adam Stalony-Dobrzański
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Adam Stalony-Dobrzański pushed the great tradition of the icon into 
the future, he broke, transformed, developed and multiplied its archaic 
canons. In 1932, in Harklowa in Podhale, Włodzimierz Cichoń and Adam 
Stalony-Dobrzański find historic, 15th-century polychromes. The discovery 
and many months of work on their conservation seem to be a moment of 
awakening the archaic heritage of the icon in the artist’s consciousness. While 
working on the polychromes in the churches of St. Catherine of Alexandria in 
Radom, St. Anna in Bobin, and St. Nicholas the Wonderworker in Michałowo, 
the artist creates his own style, immersed in folk art, tradition of icon and the 
heritage of Western European art. Jerzy Nowosielski was a student of Adam 
Stalony-Dobrzański. These two artists created works full of differences, 
backed by the tradition and cultural heritage of both iconographers, Adam 
Stalony-Dobrzański was born a mystic, Jerzy Nowosielski a theologian.
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w cerkwiach w Gródku i Michałowie

Podjęcie się przez Adama Stalony-Dobrzańskiego na początku lat pięćdziesią-
tych ubiegłego stulecia zadania wykonania kompleksowej ikonografii w dwu pod-
laskich świątyniach – Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Gródku i św. Miko-
łaja w Michałowie – było w pewnym sensie czynem heroicznym. Polska Cerkiew 
Prawosławna w nowych granicach przeżywała bardzo trudny okres, borykając się 
z problemami, jakie pojawiły w powojennej rzeczywistości, bez Poczajowa, Żyro-
wic, Wilna, Grodna, Lwowa, z kwestią obu autokefalii i przysłanym w lipcu 1951 
r. przez Moskwę metropolitą, z różnorakim rozliczaniem hierarchii i duchownych, 
z obozem w Jaworznie, z akcją Wisła, zmuszona do walki o pokój, konfrontowa-
na z katolickim ruchem księży patriotów1 i lojalnością protestantów… Polecono 
przecież i w naszych cerkwiach w marcu 1953 r. odprawienie panichidy po śmier-
ci Stalina, trzy lata później nakazano bić w dzwony przy pogrzebie Bieruta… Po 
hucznych obchodach pięćsetnej rocznicy rosyjskiej autokefalii cerkiewnej (1948) 
nagłośnione było trzechsetlecie włączenia lewobrzeżnej Ukrainy do carstwa mo-
skiewskiego z ukutym propagandowym terminem ‘wossojedinienije’, czyli po-
nowne zjednoczenie, usuwające w cień 500-lecie upadku Konstantynopola (1953). 
Prawosławie było u nas biedne, siermiężne, zalęknione, bez żadnej refleksji teolo-

1 Z przedstawicieli tego ruchu zwracali uwagę dwaj duchowni – ks. Jan Czuj, pierwszy rektor 
ATK, szambelan Piusa XII, autor m.in. cennej Patrologii, Poznań 1953, wyd. 2, popr. Poznań 1954 
i ks. Eugeniusz Dąbrowski, znakomity biblista i tłumacz Pisma św.
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gicznej, bazowało głównie na obrzędowości, i to regulowanej zezwoleniami służb, 
kontaktu ze światem zewnętrznym praktycznie nie było; dodatkowe komplikacje 
wywoływało dopuszczenie obu stylów kalendarzowych. Także świątynie były ubo-
gie, zimne, z wyposażeniem, jakie udało się uratować z wojny i powojennych prze-
śladowań, szaty zniszczone, realistyczne ikony przypadkowe, często papierowe, 
gdzieniegdzie zakładano elektryczne oświetlenie…

Czym dysponował Adam planując rozpisanie podlaskich cerkwi? Na szczę-
ście nie ograniczano dostępu do przedwojennych publikacji Drukarni Synodalnej, 
w parafiach, ale także w magazynach Metropolii, w obfitości leżały wydania aka-
tystów i podręczników do nauki religii2, przy czym setki umieszczonych w nich 
biblijnych i liturgicznych ilustracji, najczęściej przejętych z rosyjskich przedrewo-
lucyjnych publikacji, dawały świadectwo upadkowi sztuki i grafiki cerkiewnej i sil-
nemu wpływowi malarstwa zachodniego.

Z międzywojennych wydań, w dużej mierze inspirowanych przez metropolitę 
Dionizego (Waledyńskiego), wielkie znaczenie dla historyków sztuki i ikonografów 
miał polski przekład ważnej pracy Nikołaja Wasiljewicza Pokrowskiego – Archeolo-
gia chrześcijańska w związku z historją sztuki kościelnej, w przekładzie M.F., z 417 
rycinami (Warszawa 1930). Wcześniej ukazała się ceniona przez Adama książ-
ka Sergiusza Kułakowskiego3. W „Elpisie”, którego miał kilka starych numerów, 
uważnie studiował materiały, szczególnie metropolity Dionizego i Iwana Ohijenki, 
opatrując je nie zawsze życzliwymi uwagami (tak jest np. w należącym do niego 
egzemplarzu rocznika 5/1931 w Bibliotece Akademii Supraskiej – fot. 1). Dział 
recenzji w tym czasopiśmie obejmował też wydawnictwa i wydarzenia związane 
ze sztuką starochrześcijańską (np. Faras, katakumby rzymskie, prace Abla Fabre, 
Wilhelma Neussa, Paula Stygera, Charlesa Diehla, Oskara Beyera) i bizantyńską. 
Oprócz tego ważne były publikacje Vojslava Molè4 i zapomnianego dziś Mikoła-

2 Jeśli dobrze pamiętam, Dobrzański wymieniał jako książkę, która bardzo mu pomogła w eduka-
cji religijnej podręcznik do siódmej klasy gimnazjum protojereja Antoniego Mironowicza, Записки по 
православно-христiанскому вѣроученiю, Варшава 1928. Również tomiki z serii Biblioteka Bractwa 
Prawosławnych Teologów w Polsce (np. K. Gawriłowa, A, Siemieniuka i in.) były bardzo pożyteczne. 

3 Legenda o obrazie Matki Boskiej Rzymskiej w literaturze staroruskiej, Warszawa 1926. Kuła-
kowski (1892–1949) mieszkał w Polsce od 1925 roku, od 1926 był docentem Wolnej Wszechnicy Pol-
skiej w Warszawie, lektorem języka i wykładowcą literatury rosyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim 
i w kilku innych polskich uczelniach. Spoczywa na cmentarzu na Woli.

4 V. Molè, Historja sztuki starochrześcijańskiej i wczesnobizantyńskiej u Słowian, Lwów 1931. 
Warto dodać, że praca zawiera 252 rysunki w tekście. Stan wiedzy o sztuce bizantyńsko-słowiańskiej, 
zwłaszcza staroruskiej i dostępność literatury przedmiotu w Krakowie jesienią 1952 roku można od-
tworzyć na podstawie bibliografii w książce: V. Molè, Sztuka rosyjska do roku 1914 z 260 ilustracja-
mi w tekście i pięcioma tablicami barwnymi, Wrocław–Kraków 1955. Dobrzański utrzymywał z prof. 
Molè kontakt i śledził jego prace.
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ja G. Piotrowskiego (1874–1931)5. Na szczęście, były też osiągalne praskie książki 
Nikodima Pawłowicza Kondakowa6 oraz niektóre zachodnie wydania poświęcone 
sztuce bizantyńskiej.

Trudno dzisiaj rozdzielić ogromny zbiór materiałów, zgromadzonych przez 
artystę, na ten pierwotny, z początku lat pięćdziesiątych, i późniejszy. Posiadał 
niewielki zbiór dawnych ksiąg liturgicznych (szczególnie ulubiony „mały” oktoich 
z austro-węgierskiej Bukowiny (fot. 2), trebnik, irmologion, służebnik, dużo syno-
dalnych akatystów), kilkanaście numerów „Żurnału Moskiewskiego Patriarchatu”, 
naszego „Cerkiewnego Wiestnika” i bodaj wszystkie nasze ubogie kalendarze7. 
Zgromadził też spory zbiór fotografii, reprodukcji, wycinków prasowych, najczę-
ściej czarno-białych. 

Dość luźny kontakt miał Adam z Witoldem Klingerem, związanym przede 
wszystkim z Poznaniem, chociaż dobrze znał Jerzego, jeszcze jako studenta i za-
nim on uzyskał święcenia kapłańskie (1952), udając się na parafię do Kętrzyna; 
bez wątpienia bliższy kontakt z Klingerami miał Jerzy Nowosielski, który jednak 
lata pięćdziesiąte spędził wraz z małżonką w Łodzi. W ogóle, środowisko filolo-
gów klasycznych umożliwiało istotny kontakt z dziełami prawosławnych Ojców 
– w Poznaniu jeszcze w latach 1924–1933 pod redakcją wybitnego bizantynisty 
i przyjaciela Witolda Klingera – Jana Sajdaka wychodziła seria patrystyczna, gdzie 
znaleźli miejsce Ojcowie kapadoccy (tłumaczyli m.in. Arkadiusz Lisiecki i Jan 
Stahr), zasługi w popularyzacji piśmiennictwa wschodniochrześcijańskiego mieli 

5 Н.Г. Пiотровскiй, Русская икона. Описанiе частнаго собранiя древне-русскихъ иконъ въ 
Варшавѣ, съ 33 илюстрацiями, Варшава 1929. Wersja polska: M. Piotrowski, Ikona Ruska. Opis 
zbioru prywatnego starożytnych ikon ruskich w Warszawie, Warszawa 1929. Zasłużony badacz przybył 
do Polski w 1922, zmarł w Tarnowie i tam został pochowany. Broszura zawiera opis kolekcji, którą 
Kazimierz Skarżyński zakupił od osoby prywatnej w Moskwie w 1928 r. Elektroniczne wersje obu wy-
dań są dostępne na portalu polona.pl. Losy ikon z tej kolekcji muszą zostać dopiero zbadane, pewne 
interesujące uwagi poczynił ostatnio Witali Michalczuk, Wspomnienia o Mikołaju Piotrowskim, [w:] 
Wielkie powroty. Tom rozpraw międzynarodowej konferencji naukowej […] 15–17 października 2021. 
Monaster św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej, red. archim. Piotr (Dawidziuk) et al., Jabłeczna 2021, 
s. 838, przypis 6 i 7.

6 Zob. np. Русские писатели-богословы: Исследователи богослужения и церковного искус-
ства: Биобиблиографический указатель. Богословско-литургический словарь, cост. О.В. Куроч-
кина, Н.С. Степанова, А.С. Чистякова; предисл. О.В. Курочкиной, Москва 2004, s. 74–83.

7 Poziom tych kalendarzy, wychodzących w Warszawie w nowej serii, poczynając od roku 1946 
jest świadectwem zmienionej sytuacji w Cerkwi. W Kalendarzu na rok 1948 znajdujemy jednak cie-
kawy apel do Czytelnika, gdzie czytamy m.in. „Kalendarz ten ma na celu wskazanie Czytelnikowi, jak 
należy dostosowywać swój czas do cyklu cerkiewnego: kiedy prawosławny chrześcijanin powinien 
być w świątyni, uczestniczyć w nabożeństwie, kiedy pościć się, modlić się, adorować Świętych Pań-
skich, naszych obrońców i opiekunów. Przyjmij więc, Czytelniku, kalendarz ten z miłością, czytaj go 
i innym dawaj czytać – domownikom swoim, sąsiadom i znajomym”, s. 1.
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Gustaw Przychodzki, Seweryn Hammer i in. Ważna była też działalność przekłado-
wa, w tym zainteresowanie tradycją syryjską, ks. Wojciecha Kani. W kręgu znajo-
mych Dobrzańskiego pozostawał także Wiktor Jakubowski, wnuk znanego biskupa 
Irineja (Ordy), rzeczywisty założyciel powojennej rusycystyki krakowskiej. Jego 
zainteresowania podróżnikiem „za trzy morza” Afanasijem Nikitinem i heroicz-
nym obrońcą „starej wiary” Protopopem Awwakumem, jak też cała działalność 
naukowa, translatorska, pedagogiczna i organizacyjna znajdowały w oczach Ada-
ma zasłużone uznanie, o czym mówił publicznie w cerkwi na Szpitalnej w czasie 
pogrzebu Jakubowskiego w sierpniu 1973 roku. Z wielkim szacunkiem wspominał 
wybitnego hellenistę i patrologa, Tadeusza Sinkę8. 

Artysta miał do siebie pretensję, że zbyt późno odkrył malarstwo antyczne 
i wczesnochrześcijańskie, że nie od początku doceniał znaczenie ikony i witrażu, 
zbyt mało uwagi poświęcił zachodniej sztuce romańskiej, gotyckiej i renesansowej. 
Ale mówił też, że żadne indywidualne osiągnięcia artystyczne nie mogą się równać 
ze sztuką sakralną, że pracując na rzecz Kościoła, służy się Bogu i ludziom, nadając 
swojej działalności wymiar ponadindywidualny i iście duchowy. Istotne znaczenie 
dla jego formacji duchowej miały prace Tadeusza Zielińskiego. Ten wybitny uczony, 
zgłaszany kilkakrotnie do Nagrody Nobla, podkreślał, że tylko osoby wierzące 
mogą zrozumieć istotę i tajemnicę religii. Zgodnie z nauką Ojców Kościoła, 
Bóg objawia się w pięknie, prawdzie i dobru, a chrześcijaństwo w odpowiedniej 
proporcji uwzględnia wszystkie te elementy. Świat antyczny z łatwością przyjął 
chrześcijaństwo, ponieważ istniała ciągłość psychologiczna między religiami 
antycznymi i nauczaniem Jezusa Chrystusa i św. Pawła. Antyk, według Zielińskiego, 
był czymś w rodzaju Starego Testamentu dla chrześcijaństwa9.

Niezwykle ważną książką, dostępną także po wojnie dzięki sporemu nakła-
dowi, było tłumaczenie dzieł Dionizego Areopagity, dokonane przez księcia Ema-
nuela Bułhaka (O imionach Bożych, O teologii mistycznej, O hierarchii niebiańskiej, 
O hierarchii kościelnej, Listy). Bułhak był przekonany co do autentyczności au-
torstwa św. Dionizego jako ucznia św. Pawła, a w przenoszeniu czasu powstania 
na VI wiek widział zabiegi germańskich protestantów o pozbawienie początków 
chrześcijaństwa charakteru mistycznego10. Podkreślając, że „narody kultury grec-

8 Tadeusz Sinko (1877–1966) należy do najwybitniejszych popularyzatorów wschodnich Ojców 
Kościoła, przełożył Wybór homilii i kazań św. Bazylego Wielkiego (1947), Dwadzieścia homilii i mów 
(1947) i Homilie na listy św. Pawła (1949) św. Jana Chryzostoma, Wybór pism św. Grzegorza z Nazjan-
zu (1963), od dorobku którego był wybitnym specjalistą w skali światowej.

9 H. Hoffmann, Dzieje polskich badań religioznawczych 1873–1939, Kraków 2004, s. 212–215.
10 Dzieła świętego Dionizyusza Areopagity, przetłumaczył, przedmową i wstępem zaopatrzył 

Emanuel Bułhak, Nakładem autora, (Źródła cywilizacyi europejskiej), Kraków 1932. Warto tu podkre-
ślić, że wielkim poplecznikiem idei apostolskiego autorstwa pism Areopagity był u nas metropolita 
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kiej” stały się „siedliskiem prawdy Bożej” pisał słowa, które pokrywały się z wizją 
i doświadczeniami Stalony-Dobrzańskiego i pod którymi chętnie by się podpisał:

Kultura grecka, która przesiąknięta całkowicie poczuciem piękna, w pogoni za 
doskonałością wznosi człowieka do oglądania najwyższej piękności i do zjed-
noczenia się z Bogiem, wyobraża sobie wszechświat jako budowę wspaniałej ar-
chitektury, pełną symetrii i harmonii, w której każdy szczegół ma swoje miejsce 
i znaczenie i drugiemu nie zawadza, a wszystkie łączą się w jedną całość pory-
wem miłości i zachwytu dla najwyższego piękna. […] a dzikie hordy barbarzyń-
ców i komunistów wszystkich epok i krajów niszczą nie tylko kościoły, ale też 
pałace, mieszkania, przede wszystkim mające cechę artystyczną. Miłość, spa-
jająca wszystkich w jedną harmonijną całość w dążeniu do najwyższego dobra 
i piękna, wydaje się tym ludziom czymś przesadnym, ckliwym, nie odpowiada-
jącym rzeczywistości. Miłość taka nie może trafić do przekonania jednostkom, 
opierającym wszystko na brutalnej sile i na ostrzu swego miecza; ludziom, z któ-
rych każdy dąży do wyłamania się z ram go otaczających i do zajęcia wyższego 
stanowiska, miażdżąc bezlitośnie stojących mu na drodze. Dla takich ludzi cała 
ta kultura grecka jest wstrętna, nie odpowiada ich uczuciom. […] Kościół nosi 
cechy tej kultury, jest uwieńczeniem całego rozwoju myśli greckiej, bo wchłonął 
w siebie i opromienił blaskiem najwyższej prawdy światła częściowe, rozsiane 
w umysłach ludzkich (logoi spermatikoi)…11.

Już w trakcie prac artysty nad Gródkiem i Michałowem pojawiły się pierwsze 
tomy nowej historii sztuki rosyjskiej12, ale i tak w centrum uwagi znajdowała się 
dwutomowa historia malarstwa bizantyńskiego Wiktora N. Lazarewa13, do której 
wkrótce dołączyła jednotomowa historia sztuki gruzińskiej Szałwy Ja. Amira-
naszwilego14. Obie te pozycje stanowiły podręczne kompendia Adama, który póź-
niej nabywał też nowsze, nie tak skromne, ich reedycje. Prawdopodobnie dyspono-

Dionizy (Waledyński), zob. jego Autentyczność dzieł Świętego Djonizego Areopagity, „Elpis” 1933/VII, 
zeszyt 1, s. 5–37. 

11 Dzieła świętego Dionizyusza…: Przedmowa, s. XXXII–XXXIII.
12 Исmоpuя русского искусства, в 13 т., ред. И.Э. Грабар, В.Н. Лазарев, В.С. Кeменoв, Изд. 

АН СССР, Москва, т. I (1953): Древнейшее искусство Восточной Европы. Искусство древних 
славян. Искусство Киевской Руси. Искусство западнорусских княжеств. Искусство Владими-
ро-Суздальской Руси, т. 2 (1954): Искусство Новгорода. Искусство Пскова, т. 3 (1955): Искус-
ство среднерусских княжеств XIII—XV веков. Искусство великокняжеской Москвы. Искусство 
русского централизованного государства. Oszczędzeni przez represje autorzy w znacznym stopniu 
wykorzystywali swoje poprzednie, przedrewolucyjne publikacje (И.Э. Грабарь, История русского 
искусства, т. 1–3, Москва: Кнебель, 1910–1912 i in.).

13 В.Н. Лазарев, История византийской живописи: в 2 т., Москва 1947–1948. Pierwszy 
tom zawiera monografię z włączonymi 49 ilustracjami, tom 2 to atlas, złożony z 483 ilustracji na 350 
tablicach.

14 Ш.Я. Амиранашвили, История грузинского искусства, Москва: Искусство 1950 (w książce 
200 czarno-białych fotografii).
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wał też trzecim tomem Historii Imperium Bizantyńskiego Fiodora I. Uspienskiego15, 
obejmującym okres od początku panowania Komnenów do upadku Konstantyno-
pola. Wspominał też, że przeglądał numery reaktywowanego w 1947 r. rocznika 
„Византийский временник”.

W końcu 1953 roku zapadła decyzja władz cerkiewnych o wydawaniu „Оr-
ganu Kościoła Prawosławnego w Polsce” o nazwie „Церковный вестник/Cerko-
vnyj wiestnik”. W otwierającym nowe czasopismo słowie (От редакции) przed-
stawiono piękny obraz prawosławia w PRL – ustały religijne prześladowania z ręki 
sanacyjnych Polaków, otwarto seminarium duchowne, na ziemiach zachodnich 
rozkwitło prawosławne życie religijne wśród przesiedleńców, wyremontowano so-
bór i rezydencję metropolity w Warszawie, przeprowadzono remont korpusu brac-
kiego w Jabłecznej, ukończono budowę domu i cerkwi na Grabarce. W Żerczycach 
i Wólce Wyganowskiej już poświęcono nowe murowane cerkwie, trwa budowa 
w Gródku16 i Sasinach:

Журнал ставит перед собой задачу сообщать о важнейших событиях 
в жизни Православной Церкви в Польше и заграничных Православных 
Церквей, помещать статьи богословского и церковно-исторического ха-
рактера, уделять внимание великому и благородному движению совре-
менности в защиту мира, давать верующим материалы, отвечающие их 
духовным запросам и интересам.

Pierwsze roczniki czasopisma, będące skądinąd świadectwem nieskrywanego 
kultu metropolity Makarego (Oksijuka), zgromadziły starszych i młodszych przed-
stawicieli prawosławnej inteligencji; tutaj zaczął publikować młody prezbiter Jerzy 
Klinger17, tutaj też znajdujemy – nie wiem czy nie jedyny w prasie cerkiewnej – arty-

15 Ф.И. Успенский, История Византийской империи, т. 3, Ленинград 1948 (tom 1 z 1913 r. 
i opublikowana pierwsza część t. 2 z 1927 nie były dostepne).

16 W dniach 25–29 kwietnia 1953 roku metr. Makary złożył wizytę na Białostocczyźnie, od-
wiedzając Fasty, Białystok, Królowy Most, budowaną właśnie świątynię w Gródku (27.04), Zabłu-
dów i Supraśl (z postojem w Ogrodniczkach). Sprawozdania z tych wizytacji zob. „Cerkownyj wiest-
nik” 1/1954, nr 1 (styczeń), 14–18; nr 2 (luty), 11–12. O budowie cerkwi w Gródku osobny materiał 
z dwoma zdjęciami tamże: В. Дорошкевич, Постройка церкви в местечке Городок, nr 5 (maj), 
s. 27–29. Czytamy tam: „Роспись храма внутри производится знатоками и любителями древней 
православной церковной живописи, профессором Краковской Академии Художеств Адамом 
Добжанским и Георгием Новосельским из Лодзи. Фрески на стенах храма выдержаны в древ-
нем новгородском стиле. Роспись большей части храма уже закончена и осталась лишь запад-
ная сторона и два витража (два витража уже сделаны)”, s. 28.

17 Oprócz licznych tekstów heortologicznych ks. J. Klinger opublikował cenną informację 
o zorganizowanej w dniach od 24 lutego do 15 marca 1957 r. w Pałacu Sztuki w Krakowie wystawie 
kartonów do witraży Dobrzańskiego: Wystawa witraży Adama Stalony-Dobrzańskiego, „Cerkownyj 
Wiestnik” IV/1957, nr 4 (kwiecień), s. 38–42. Informacja zawiera także zdjęcia czterech z sześciu 
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kuł Jerzego Nowosielskiego poświęcony ikonie. Pokazuje w nim, jaką drogę przeszła 
ikona, by stać się z czasem obiektem sztuki świeckiej o tematyce religijnej. Podkre-
śla, że klasyczna ikona, formalne zasady jej tworzenia, metody i technika przetrwały 
jedynie u staroobrzędowców, ale odradzają się i z wolna przenikają do cerkwi sy-
nodalnych; pojawiają się w cerkwiach polichromie, kanoniczne ikony i ikonosta-
sy18, wraca klasyczny śpiew cerkiewny. „Стремление это – pisze trzydziestoletni 
wówczas niedawny uczeń i pomocnik Dobrzańskiego – вместе с постепенным 
возвращением к старинной строго-литургической живописи, является 
важным фактором возрождения старого православного богослужения”19.

Gródek

W latach 1951–1956 Adam Stalony-Dobrzański wspólnie z Jerzym Nowosiel-
skim wykonał polichromię cerkwi pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Ma-
rii Panny w Gródku koło Białegostoku oraz witraże do jej sześciu okien20. Całość 
stanowi zwarty, wzajemnie się uzupełniający przekaz teologiczny i pedagogiczny, 
łącząc w nierozerwalną całość witraż, fresk i słowo pisane21. Nigdzie przedtem 
w prawosławnej cerkwi nie wystąpiła taka symbioza. Nie jesteśmy w stanie w tym 
artykule omówić wszystkich przedstawień i towarzyszących im napisów, zwrócimy 
jednak uwagę na najważniejsze z nich i na potrzebę pełnego studium gródeckiej 
polichromii, zespalającej w modelowy sposób ideę, słowo i obraz.

Cerkiew w Gródku jest poświęcona Narodzeniu Bogurodzicy, ale w programie 
artystycznym tematyka maryjna nie stanowi celu samego w sobie. Dobrzański re-
alizuje swoją wizję chrześcijaństwa w prawosławnej odsłonie, rozkładając akcenty 

okien z Gródka. Zob. też [Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski], Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków Pałac Sztuki Plac Szczepański 4: Katalog wystawy 
kartonów witrażowych Adama Stalony-Dobrzańskiego: od 24 lutego do 15 marca 1957, Kraków 1957. 
Kolejna wystawa: Wystawa witraży. Adam Stalony-Dobrzański 1950–1960, [katalog wystawy] Pałac 
Sztuki w Krakowie, XII 1960 – I 1961, Związek Polskich Artystów Plastyków, Centralne Biuro Wy-
staw Artystycznych, Kraków 1960. W tym katalogu Gródek jest przedstawiony na s. 16–27.

18 Jako pozytywny przykład odnowy autor podaje Sobór Św. Trójcy w Poczajowie; zdaje się, że 
ma na myśli pierwszą część polichromii, wykonaną przed 1. wojną przez o. Damaskina (Malutę), 
podówczas hierodiakona.

19 Г.С. Новосельский, Икона, „Cerkownyj Wiestnik” 1/1954, nr 10 (październik), s. 17–20.
20 Początkowo okien w transepcie i nawie było więcej, ale zostały zamurowane, zob. A. Radziu-

kiewicz, Gródek nad Supraślą. Z dziejów prawosławnej parafii, Gródek 2012, s. 75 nlb. Poza witrażami 
okiennymi jest jeszcze patronacki witraż Matki Boskiej Oranty (Znaku) z tekstem troparionu święta 
Narodzenia Bogurodzicy.

21 Dla jasności podkreślam, że w Gródku i Michałowie wszystkie teksty są pisane piękną cyrylicą 
i w języku cerkiewnosłowiańskim wersji ruskiej (poza słowem „Święty” w kopule, zapisanym jeszcze 
w siedemnastu innych językach i po grecku na sztandarach aniołów na witrażach w ołtarzu). 
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tak, jak uczy teologia – na pierwszym planie jest soteriologia, wyrażona poprzez 
chrystologię, a motywy maryjne, podobnie jak trynitarne służą wyrażeniu pew-
ności zbawienia w Chrystusowym Kościele. Ma on charakter kosmiczny, wizja 
Dobrzańskiego wznosi się w inny wymiar, ponad odrapane ściany cerkiewek, ich 
skrzypiące podłogi, prymitywne oleodruki i pobarokowe bohomazy. Natomiast 
Matka Boska jest przecięciem dwóch porządków – niebiańskiego i ziemskiego. 
Centrum przekazu jest liturgia kosmiczna, a Ona bierze udział w procesji euchary-
stycznej aniołów, Ona też daje początek Kościołowi i sama jest Kościołem. Jej zna-
czenie dla soteriologii, jej niezwykłą pozycję w świecie odsłaniają też umieszczeni 
na przęsłach nawy poprzecznej prorocy, z których każdy trzyma zwój z biblijnym 
tekstem, odnoszącym się do Niej. 

Na ścianie prawego przęsła nawy poprzecznej znajduje się Zaśnięcie Najświęt-
szej Bogurodzicy. Ikonografia tradycyjna, Maria leży na marach w otoczeniu apo-
stołów, Jezus Chrystus trzyma na ręce jej duszę, a na sklepieniu moce niebieskie 
unoszą Ją, przedstawioną jako siedzącą na tronie, zaś dwa anioły po bokach trzy-
mają wstęgi z tekstem troparionu święta. Poniżej siedmiokwaterowy witraż otoczo-
ny sześcioma tronami i dwoma serafinami, między którymi umieszczone są pasy 
modlitewnych tekstów. Po przeciwnej stronie, na ścianie lewego przęsła transeptu, 
jest analogicznie rozwiązana scena Narodzin Marii. Leżąca na łożu Anna i stojący 
przy niej Joachim patrzą jak grupa pięciu niewiast zajmuje się Nowonarodzoną 
Marią. Na sklepieniu przęsła przedstawienie Trójcy Starego Testamentu, tzn. trzech 
aniołów, skupionych na kielichu stojącym na białym stole, za którym siedzą. Po 
bokach po trzy serafiny i dwie wstęgi z tekstem troparionu święta.

Niezwykłe w swej wymowie jest malowidło na sklepieniu nawy. W centrum 
jest Maria z Dzieciątkiem, otoczona mocami niebiańskimi i symbolami ewangeli-
stów. Do tej kosmicznej wizji Matki Boskiej dołączone zostały cztery prostokątne 
sceny przedstawiające starotestamentowe proroctwa o Marii. Jedno to wizja proro-
ka Ezechiela o zamkniętej bramie, którą wszedł tylko Chrystus; kolejne to kompo-
zycja złożona z dwóch scen – Snu Jakuba i Walki Jakuba z aniołem. Nad śpiącym 
Jakubem wznosi się drabina, jako symbol Marii, łączącej ziemię i niebo. Trzecie to 
prorok Mojżesz przed Krzewem Gorejącym, w którym widzimy ikonę Marii w ty-
pie Znaku; zza Marii wylatuje anioł z Tablicami Zakonu. Ostatnie przedstawienie 
ukazuje proroka Izajasza, ku ustom którego anioł niesie kleszcze z rozżarzonym 
węglem, a w lewym górnym rogu towarzyszy temu półpostać Boga Ojca. Wszędzie 
są chajretyzmy z maryjnych akatystów, które Dobrzański wykorzystuje jako jedno 
z podstawowych źródeł tekstowych22.

22 Do dokładnej analizy i identyfikacji napisów potrzebne są lepsze zdjęcia niż te, który-
mi dysponuję. Regułą jest swobodny wybór fragmentów, uzasadniony koncepcją artysty. Na pew-
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Najbardziej nośna znaczeniowo jest polichromia ołtarzowa. W centrum skle-
pienia absydy na samej górze ukazano Oko Opatrzności – symbol Boga Ojca Sa-
baotha, i zstępujący od Niego w postaci gołębicy Duch Święty, a przepiękny ma-
jestatyczny Chrystus zasiada na tronie jako Król Chwały, trzymając Ewangelię 
z wezwaniem do wiernych, by wzięli swój krzyż i Go naśladowali. Po bokach Pana 
Jezusa stoją Maria i Jan Chrzciciel, tworząc w ten sposób kompozycję Deesis.

Bogurodzica trzyma zwój z fragmentem wstawienniczej modlitwy, jaką znamy 
z przekazów o Jej objawieniu się w Konstantynopolu, które dało początek świętu 
Pokrowa (Opieki) Najświętszej Bogurodzicy, a który w rozbudowanym kształcie 
znajdujemy także w ikosie 10 Akatystu przed ikoną Ukój moje troski: „Królu nie-
bieski, przyjmij każdego z ludzi, kto Ciebie wysławia i mnie wielbi ze względu na 
Twoje Imię i wysłuchaj wszelkich ich próśb i wszystkich od nieszczęść wybaw”. 
Jan Chrzciciel natomiast prezentuje Chrystusowi nietypowy tekst modlitwy, sto-
sowanej w praktyce cerkiewnej właśnie do Matki Boskiej: „Baranku Boży, który 
gładzisz grzechy świata!23 Okaż litość trapionym niemocą Twym ludziom, rozsia-
nych zgromadź z powrotem, zbłąkanych na dobrą drogę nakieruj, starość umocnij, 
młodzież w cnocie zachowaj…”24. Widzimy tu, jak ważna dla Dobrzańskiego była 
też wychowawcza rola Cerkwi.

Cała kompozycja jest skoncentrowana na eucharystii, wokół biegną biblijne 
cytaty liturgiczne o Ciele, Krwi i zmartwychwstaniu, z cytatem z Jana w centrum 
(J 6, 53–54). Pod tym trynitarnym Deesis jest przedstawione Ukrzyżowanie (z Ma-
riami, Janem i Longinem), umieszczone jakby na chuście/płaszczanicy, a po bokach 
tego przedstawienia płynie tekst z kapłańskiej modlitwy z eucharystycznego kanonu 
sprzed epiklezy, odsłaniający cały kontekst zbawczej Ofiary: „Wspominając przeto 
to zbawienne przykazanie, a także wszystko, co się dla nas dokonało, krzyż, grób, 
po trzech dniach zmartwychwstanie, wstąpienie na niebiosa, zasiadanie po prawicy, 
drugie i pełne chwały ponowne przyjście…”25 – by domyślnie przywołać aklamację: 
„To, co Twoje, od Twoich, Tobie przynosimy, za wszystkich i za wszystko!” Niżej 
w podobny sposób, w kształcie zbliżonym do kwadratu, przedstawiona jest scena 

no korzysta z „wielkiego” akatystu – Zwiastowania, ale także wykorzystuje, zwłaszcza w witrażach, 
Акафист Пресвятой Богородице пред иконами Ея, именуемыми «Взыскание погибших», «Всех 
скорбящих Радость» i Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ея «Утоли моя печали»”.

23 Inwokacja najbardziej kojarzy się z Wielką laudacją na jutrzni, ale jest wykorzystywana też 
w akatystach (np. pasyjnym).

24 W modlitwie wzorcu, odmawianej m.in. na Pokrow, znajdujemy: „Ей, Госпоже Пресвятая, 
умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшiя на путь правый на-
стави, старость поддержи, юныя уцеломудри…”

25 Dobrzański, który z reguły w napisach nie stosował litery ot (ѿ), jak raz tutaj pomylił się i tekst 
uległ zniekształceniu; ma być: „и вся яже о нас бывшая”, a nie: „ѿ нас”. Świadomie też unikał stoso-
wania jeru twardego, zwłaszcza na końcu wyrazu, ale to nie wpływa na znaczenia słów.
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Ostatniej Wieczerzy z biegnącym wokół napisem słów ustanowienia. Pod tą sceną 
znajduje się Mandylion w typie bałkańskim z monogramem Jezusa Chrystusa.

Po bokach kompozycji, podobnie jak na przęsłach i filarach nawy, są zgroma-
dzeni święci, których wybór trzeba dopiero zinterpretować. Uzasadnienia obec-
ności niektórych postaci zapewne można dopatrzyć się motywacji w biografii 
artystów26. Cerkiew to nie tylko apostołowie i Ojcowie Kościoła, to także chóry 
świętych, i tu Dobrzański umieścił, chyba znowu jako pierwszy w Polsce, przedsta-
wienia szeregu świętych lokalnych, dodając do świętości uniwersalnej także wkład 
naszych ziem – Włodzimierz i Olga, Borys i Gleb, Antoni i Teodozy Kijowscy, 
Antoni, Jan i Eustachy Wileńscy, Hiob Poczajowski, Atanazy Brzeski, Gabriel Za-
błudowski27, Dymitr Rostowski; także moskiewskich: metropolici Piotr, Jona, Filip 
i Aleksy, Sergiusz z Radoneża, Serafin z Sarowa, bodaj Jan Kronsztadzki; przedsta-
wił także kilkanaście świętych kobiet i dzieci. 

Eucharystyczny charakter ołtarzowej kompozycji wzmacniają dwa witraże 
z anielskimi postaciami. Na obu w szczytowej kwaterze w sztandarze umieszczono 
trzykrotne greckie Agios i rozdzielono między nie obie części hymnu Wielkiego 
Wejścia z Liturgii uprzednio poświęconych darów. Na pierwszym czytamy cer-
kiewnosłowiański tekst: „Teraz Moce Niebieskie wraz z nami niewidzialnie służą, 
oto bowiem wchodzi Król Chwały, oto Ofiara Tajemna spełniona, w chwale na tar-
czach wnoszona”; na drugim: „Teraz Moce Niebieskie z nami; Z wiarą i miłością 
przystąpmy, abyśmy się stali uczestnikami życia wiecznego”. Warto zauważyć, że 
przy lewym oknie, tuż przy aniele, umieścił Dobrzański św. Dionizego Areopagitę, 
uchodzącego za twórcę chrześcijańskiej angelologii.

Drugi punkt symbiozy czy raczej przesłania teologicznego to kopuła świąty-
ni. U szczytu przedstawienie Matki Boskiej w typie Znaku (a zatem z Emanuelem), 
w otoczeniu refrenu pierwszej antyfony na liturgii św.: „Przez modlitwy Boguro-
dzicy, Zbawicielu, zbaw nas”. W sześciu sferach, po trzy w każdej, w osiemnastu 
językach słowo: „Święty”. Wokół moce anielskie – naprzemiennie trzy serafiny 
i trzej archaniołowie: Gabriel z lilią, Michał z krzyżem i Rafał z naczyniem, między 
nimi tekst sześciu chajretyzmów28. Na złączeniu kopuły z bębnem odnajdujemy 

26 W Gródku widzimy m.in patronkę siostry Adama – Eleutynę, w towarzystwie Klaudii, Ireny, 
Eugenii i Marii, ale także Stefana (tak miał na imię ojciec Nowosielskiego), Wawrzyńca (Ławrentija) 
oraz mało znanych męczenników Sawina i Platona. W części, którą wykonywał Nowosielski, jest też 
mało u nas popularny św. Stefan Permski. Są też Katarzyna, Dorota, Krystyna, Ludmiła, Raisa, Bar-
bara, Anastazja i in.

27 Gabriel jest przedstawiony w towarzystwie innego młodzieńca-męczennika, Iłariona, którego 
nie udaje mi się zidentyfikować.

28 Niestety, nie udało mi się dotrzeć do dobrych zdjęć, które umożliwiłyby identyfikację tych 
tekstów.
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początek Magnificatu jako klucz spajający mariologię z chrystologią i teologią mo-
ralną – „Wielbi dusza moja Pana…”. Między oknami bębna, w których Dobrzański 
planował umieszczenie witraży dwunastu apostołów, widnieje tekst dziesięciu bło-
gosławieństw.

Pełnię czasu zamyka scena Sądu Ostatecznego umieszczona na ścianie zachod-
niej nawy. Pod balustradą chóru Baranek leży na księdze z siedmioma pieczęcia-
mi, w dole siedmioramienny świecznik. Z obu stron Baranka 24 starców. Wyżej 
i niżej anioły wzywają na Sąd, dmą w trąby. Całość kompozycji włącza pełen tekst 
z Ewangelii Mateusza (rozdz. 25) z opisem przebiegu Sądu. To przedstawienie ma 
wymowę pedagogiczną, nie ma na celu straszenia wiernych, lecz dokładnie obra-
zuje przekaz Zbawcy, wiążący wyrok Sądu Ostatecznego z postępowaniem człowie-
ka w życiu doczesnym. Podobnie pięknie wykonani Ewangeliści w pendentywach 
kopuły na zwojach nie mają zwyczajowych początków swoich ewangelii, ale trzy-
mają szczególnie nacechowane teksty z wyraźnym pedagogicznym przesłaniem: 
Mateusz wzywa do gotowości słowami Jana Chrzciciela, cytującego proroka Izaja-
sza: „Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki!” (Mt 3, 3). Marek też 
przypomina słowa Jana Chrzciciela: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15). Łukasz, zgodnie z oczekiwa-
niem, przekazuje kolejny fragment Magnificatu, pełen optymizmu: „[Bóg] przeja-
wia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich” 
(Łk 1, 51). Jan (bez Prochora) ukazuje mechanizm działania świata zewnętrznego: 
„Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przy-
szło do swojej włas ności, a swoi Go nie przyjęli”.

Rozpatrywane zazwyczaj osobno w oderwaniu od polichromii i całości kom-
pozycji wspaniałe witraże gródeckie odsłaniają istotne punkty programu arty-
sty29. Oba okna transeptu są poświęcone Matce Boskiej, ale w sposób wiążący jej 
życie z ekonomią zbawienia. Przy nowoczesnych, lecz utrzymanych całkowicie 
w bizantyńskim kanonie przedstawieniach, widzimy napisy, dobierane w zgodzie 
z artystyczną wizją, bazującą na teologicznym i liturgicznym doświadczeniu. I tak 
w „zielonym” oknie w szczytowej kwaterze widzimy Matkę Boską w typie Znaku 
i napis: „Dziękczynienie składamy Ci, Bogurodzico”, w drugiej kwaterze od góry - 
Ofiarowanie Marii do świątyni fragment troparionu święta – „Raduj się, obietnicy 
Stwórcy Wypełnienie!”, w trzeciej przy Zwiastowaniu – słowa archanioła „Raduj 
się, Pan z Tobą!”, w czwartej przy Nawiedzeniu – słowa Elżbiety: „I skąd mi to, że 
przybyła Matka Pana mego do mnie?!”, w piątej, przy Bożym Narodzeniu – począ-

29 Dziękuję p. dr Annie Siemieniec za materiały dotyczące witraży (zdjęcia, napisy). Również 
p. Jan Pawlicki chętnie służył mi pomocą.
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tek kondaka święta „Dzisiaj Dziewica Przedistniejącego rodzi…”, w szóstej, przy 
Ofiarowaniu w świątyni– fragment troparu święta Narodzenia NMP i w dolnej, 
siódmej, z Ucieczką świętej Rodziny do Egiptu – refren „wielkiego” akatystu: „Ra-
duj się, Niewiasto dziewicza!” To okno jest otoczone Magnificatem, ale wersety są 
przerywane nie jak na jutrzni refrenem „Czcigodniejszą od cherubinów…”, lecz ko-
smicznymi wręcz obrazami sił niebieskich.

Na drugim „żółtym” oknie w szczytowej kwaterze jest Maria z Dzieciątkiem 
trzymającym zwój w lewej ręce, podczas gdy prawą błogosławi, ale jednocześnie 
wskazuje na Nią, co wyjaśnia napis (zaczerpnięty  przecież ze sceny Ukrzyżowania!): 
„Oto Matka twoja!” Jest to zawierzenie świata Jej matczynej miłości. Wzdłuż kra-
wędzi tej kwatery biegnie błagalny napis: „Ukój moje troski!” Druga kwatera przed-
stawia dwunastoletniego Jezusa w świątyni, bez uczonych w Piśmie, lecz z Marią 
i Józefem. Napis łączy fragment popularnego kondaka: „W Tobie nadzieję pokłada-
my i Tobą się szczycimy” ze słowami wziętymi z Akatystu przed ikoną Radość dla 
wszystkich cierpiących, który, jak już wspomniałem, jest jednym z głównych źródeł 
inspiracji artysty: „Naucz nas rozumieć Syna Twego” (ikos 2). W kolejnej kwate-
rze Chrystus leży pod krzyżem, a napis, też z Akatystu, mówi: „My bowiem jako 
uczestnicy boleści i cierpień Syna Twojego” (ikos 5), czwarta od góry kwatera jest 
sceną Ukrzyżowania z Marią i Janem Ewangelistą, kontynuuje więc motyw usyno-
wienia ludzkości przez Nią i umieszcza wybrany z tego akatystu cytat: „Mając w To-
bie dobrą Matkę” (ikos 5). Cytowany tekst jest kontynuowany w kwaterze Zdjęcia 
z krzyża: „w Tobie całą ufność w cierpieniach pokładamy”, i zakończony w szóstej 
kwaterze kontaminacją: „wołamy: Raduj się, kielichu, czerpiący nam zbawienie!” 
Ta scena Opłakiwania Chrystusa, a dzięki obecności sił niebiańskich przeradza się 
we wspaniałe przedstawienie eucharystycznej Ofiary, połączone z wielkopostnym 
hymnem z ołtarza. Pozornie niezwiązany z obrazem chajretyzm (z tego samego 
piątego ikosu) nabiera niezwykłego sensu, ukazując Maryję jako nośnika radości 
zbawienia ze źródła nieśmiertelności. Ostatnia kwatera jest poświęcona Złożeniu 
do grobu i opatrzona napisem z kondaka 1: „Bośmy od wiecznej śmierci wybawieni 
łaską z Ciebie narodzonego”. Maryjne motywy stają się soteriologicznymi i stano-
wią część obrazowanego programu memorialno-eucharystycznego. 

Tak jak podkreśla Dobrzański uczestnictwo Matki Bożej w procesji eucha-
rystycznej aniołów i przy spełnianiu Ofiary, tak też wiąże z Nią powstanie Kościoła 
poprzez działalność Ducha św. i apostołów30.

30 Dobrzański przychylał się do stanowiska tych teologów, którzy uznają apostolski status Matki 
Boskiej. Preferował ikonę Zstąpienia Ducha Świętego z Nią w centrum, znał opowieść o jej apostolskiej 
posłudze na Atosie. 
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Oba okna zachodniego ramienia świątyni są wypełnione witrażami z głowami 
siedemdziesięciu uczniów Jezusa, na Wschodzie również nazywanych apostołami, 
po trzydziestu pięciu na każdym. Już Jerzy Klinger, pisząc o pierwszej krakowskiej 
wystawie witraży, wpadł na porównanie ich z głowami wawelskimi. Ściany wokół 
okien są pokryte liturgicznymi hymnami o Matce Boskiej, są tu irmosy całorocznej 
katawasii „Otworzę usta swoje…”, są inne ważne hymny wieczerni i jutrzni Jej 
poświęcone (otpustitelnyje, podobny…). Jeden z tekstów, zapisany w pobliżu okna, 
to bogorodiczen po 1. heksapostolariju po Ewangelii św. Mateusza o rozesłaniu:

Wraz z uczniami radowałaś się, Bogurodzico Dziewico, gdy zobaczyłaś Chry-
stusa zmartwychwstałego z grobu trzeciego dnia, tak jak przepowiedział. Obja-
wił się im, nauczając i ukazując rzeczy lepsze, i nakazując chrzcić w Ojcu, Synu, 
i Duchu, abyśmy mieli wiarę w Jego zmartwychwstanie i wysławiali Ciebie, 
Panno!

Północne (lewe) okno jest dedykowane Wniebowstąpieniu. W szczytowej 
kwaterze, poza napisem „Król Chwały”, widoczny jest fragment Ewangelii wg św. 
Mateusza: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze do-
bre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”, słowa stosowane kiedyś 
do apostołów, a potem (i dzisiaj) do ich sukcesorów – biskupów. „Niżej, symbol 
Wielkanocy – pisanka z krzyżem i inicjałami – Jezus Chrystus Zwycięzca”31. Wo-
kół krawędzi witraża biegnie pełny tekst troparu Wniebowstąpienia: „Wzniosłeś się 
w chwale…”.

Południowe (prawe) okno jest poświęcone Zesłaniu (czy jak słuszniej na 
Wschodzie: Zstąpieniu Ducha Świętego). Witraż jest otoczony tekstem troparionu 
święta: „Błogosławiony jesteś Chryste Boże nasz…” W szczytowej kwaterze 
ukazane jest Oko Opatrzności i Gołębica Ducha oraz tekst z Ewangelii Jana (15, 26–
27), fundamentalny dla dogmatu o pochodzeniu Ducha od Ojca: „Duch Prawdy, 
który od Ojca pochodzi, ten świadczy o Mnie, i wy świadczycie”. Niżej, w drugiej 
kwaterze, jest wezwanie Pana Jezusa z mowy pożegnalnej: „Miejcie odwagę: Jam 
zwyciężył świat” (J 16, 33).

Jednym z zadań badawczych jest sporządzenie rejestru napisów towarzyszących 
polichromii i witrażom, gdyż one odsłaniają istotne punkty teologicznego programu 
artysty i ukazują jego kompetencje w zakresie biblistyki, patrystyki i liturgiki.

31 Wystawa witraży. Adam Stalony-Dobrzański 1950–1960…, s. 24.
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Michałowo

Program teologiczny w cerkwi w Michałowie jest prostszy niż w Gródku, 
a brak witraży istotnie upraszcza sprawę i redukuje ilość możliwych powiązań. 
Zwięźle go przedstawiła w najnowszej publikacji32 Irina Jazykowa. Istotne są 
następujące elementy ikonograficzne: 

• Gołębica Ducha Świętego u szczytu wnętrza świątyni, w latarni; 
• osiem kolebek sklepienia z Matką Boską Orantą w centrum z dwoma che-

rubinami u stóp i siedmioma archaniołami Ją adorującymi;
• monumentalny krzyż z trzema parami serafinów nad ikonostasem;
• Mandylion na sklepieniu niższej ołtarzowej przestrzeni;
• ewangeliści wraz z właściwymi im symbolami w czterech żagielkach 

kopuły;
• kompozycja trzech jeźdźców pokoju w głównej nawie naprzeciw Orantki, 

z wizerunkiem węża pozwijanego w symbole nieskończoności;
• św. Mikołaj na obniżonej części przy wejściu (chór);
• wielokrotnie powtarzany ornament geometryczny i floralny.
W jedności z wyobrażeniami figuratywnymi pozostają napisy. Dzielą się one 

na dwie zasadnicze grupy – z Pisma Świętego i z ksiąg liturgicznych.
Trzy inskrypcje pochodzą z Ewangelii. Dwie umieszczono po obu stronach 

krzyża – jedna (J 6, 39; podane jako 6, 40) to słowa Jezusa, że zachowa wszystko, 
co mu Ojciec dał i wskrzesi w dniu ostatecznym, w drugiej (Mk 8, 34, podane jako 
9, 34) Pan wzywa, by zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i Go naślado-
wać. Rozbudowany ikonostas częściowo przesłania patrzącym z nawy wizerunek 
krzyża, przeto michałowska cerkiew wyróżnia się wyeksponowaniem właśnie na-
pisów. Trzecia inskrypcja towarzyszy Mandylionowi i jest autodeklaracją Pana Je-
zusa: „Ja jestem światłością świata” (J 8, 12). Ukazują one chrystologiczny wymiar 
polichromii.

W zasadzie jest jeszcze jeden cytat z Ewangelii – podczas gdy kodeksy trzy-
mane przez Mateusza, Marka33 i Prochora nie zawierają napisów, u Łukasza widzi-
my fragment Magnificatu: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, 
moim Zbawcy” (Łk 1, 46–47). Wyjątkowość w potraktowaniu ewangelisty Łuka-
sza (wszyscy czterej są wzorowani na miniaturach rękopiśmiennych ewangeliarzy 
a nie na malarstwie ściennym czy ikonowym) pokazuje mariologiczną predylekcję 

32 I. Jazykowa, O polichromiach Adama Stalony-Dobrzańskiego w cerkwi świętego Mikołaja Cu-
dotwórcy w Michałowie, [w:] Adam Stalony-Dobrzański, Polichromia cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy 
w Michałowie, Białystok 2021, s. 4–5, 8–9, 12 nlb.

33 W zasadzie widoczne są trzy litery, ale z trudem można w nich widzieć konkretny wyraz.
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twórcy polichromii. Początek Magnificatu („Wielbi dusza moja”) umieszczony zo-
stał także nad postacią Matki Boskiej Orantki.

Święty Mikołaj, który jest pierwszym wyobrażeniem widocznym przy wejściu 
do świątyni, jest jednym z najpiękniejszych przedstawień Cudotwórcy. Klasyczna 
ikonografia, z Matką Boską i Jezusem Chrystusem w górnych narożach, jest uzu-
pełniona dwoma kolumnami tekstu ostatniego, trzynastego, kondaka Akatystu ku 
jego czci, którym Adam składał mu hołd i prosił go o łaskawość i ratunek: 

O prześwięty i przecudny ojcze Mikołaju, pociecho wszystkich strapionych! 
Racz przyjąć teraz ten nasz dar i przez swoje miłe Bogu pośrednictwo wyjednaj 
u Pana, żebyśmy uniknęli piekła, a będziemy wraz z tobą śpiewać: Alleluja34.

Tekst kondaka, jak cały Mikołajowy Akatyst, powstały w hesychastycznym du-
chu jeszcze w czterdziestych latach XIV w. (patr. Izydor Buchiras, uczeń św. Grze-
gorza Palamasa) i od razu przetłumaczony na starosłowiański35, jest pod wyraźnym 
wpływem analogicznej strofy z wzorcowego Akatystu do Matki Bożej, co nadaje 
mu dodatkowe znaczenie. Natomiast w poprzek cerkwi na ornamentach widzimy 
piękny napis: „Святителю Христов отче Николае моли Бога о нас”.

Szczyt artystycznego mistrzostwa w Michałowie osiągnął Adam w polichro-
mii kopuły. Matce Boskiej Orantce i siedmiu archaniołom w poszczególnych ko-
lebkach towarzyszą długie napisy, na przemian czerwone i czarne (pierwszy pod 
Matką Boską i następnie w prawo)36: 

„Najświętsza Bogurodzico Dziewico, napraw dzieła rąk naszych i wyproś 
darowanie naszych grzechów, gdy zawsze śpiewamy anielską pieśń: Święty Boże, 
Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami” [część tekstu Trisagionu 
jako trzecia linijka napisu jest poza ramką, a słowa „помилуй нас“ są podkreślone 
przez zastosowanie czerni]37.

„Spraw Twoimi modlitwami, o Władczyni, aby Sędzia a Syn Twój okazał się 
łaskawy dla mnie, który zgrzeszyłem bardziej od każdego człowieka” [troparion 
10]. W wolnej przestrzeni drugiej linijki dodano wezwanie z akatystu: „Raduj się, 
Orędowniczko”. 

„Ty, która przyjęłaś pozdrowienie anielskie i urodziłaś swego Stwórcę, Dziewi-
co, zbawiaj wielbiących Ciebie” [troparion 1, w zasadzie pierwotny irmos]. W wol-

34 Kompilacja z trzech znanych mi przekładów Mikołajowego akatystu na polski.
35 Drukiem wydał go już Franciszek Skoryna w Wilnie w 1522 r.
36 Teksty zasadniczo cytuję w przekładzie ks. Henryka Paprockiego. Zob. Euchologion uzupełnia-

jący, Warszawa 2016, s. 41–47.
37 Ten hymn wraz z trisagionem zamyka drugi cykl troparionów tego rytu (u Słowian również 

w 6 tonie), bezpośrednio poprzedzając czytania biblijne.
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nym polu dopisano: „Raduj się, kwiecie niewiędnący!” (chajretyzm 10 z ikosu 8 
Akatystu do MB Radości wszystkich strapionych). 

„Ty jesteś chwałą królów, proroków, apostołów i męczenników, i obrończynią 
świata, o Najczystsza” [troparion 3]. Na końcu napisu w wolnym miejscu dodano 
chajretyzm 6 z ikosu 5 Akatystu do MB Radości wszystkich strapionych: „Kielichu 
napełniający nas radością”38 

„Raduj się, góro, raduj się, krzaku, raduj się, bramo39, raduj się, drabino, raduj 
się, Boska uczto, raduj się, pomocnico wszystkich, Władczyni” [troparion 26, na 
I nynie). 

„Ożyw mnie, która urodziłaś Dawcę życia i Zbawiciela, zbaw Twymi modłami, 
nadziejo błogosławiona naszych dusz” [troparion 7]. Tutaj dodano słowa akatystu: 
„Raduj się, wszystkich strapionych Radości!”. 

„Raduj się, Dziewico, oczyszczenie świata, raduj się, złoty świeczniku i naczy-
nie manny, i światłość, Boża niewiasto [troparion 23], raduj się”.

„Twoja świątynia, Matko Boża, okazała się żródłem bezpłatnych uzdrowień 
i pociechą dla dusz znękanych”40 [troparion 16]. I tutaj zmieścił się jeszcze chajre-
tyzm 3 z ikosu 5 Akatystu do MB Radości wszystkich strapionych: „Raduj się, któraś 
Boga z ludźmi połączyła“.

Zadziwiająca jest geneza umieszczonych tu maryjnych tekstów. Pochodzą 
one z rytu małego poświęcenia wody i należą do tradycji konstantynopolitańskiej, 
wiążącej losy miasta z opieką Matki Boskiej. Właśnie te tropariony w tonie 6 
(podaję ich numerację według trebnika) stanowią cechę charakterystyczną tego 
częstego w praktyce cerkiewnej rytuału, polegającego na poświęceniu wody przez 
jej kontakt ze świętością krzyża. Adam, jak w większości wypadków, swobodnie 
zdecydował o wyborze tego rytuału i tych strof, które miały dla niego szczególnie 
nośne znaczenie, a jest to wyjątkowe w tradycji prawosławia wykorzystanie ich 
w malarstwie cerkiewnym. Sięgnął tutaj do bardzo często używanego przez siebie 
trebnika, który znał doskonale41.

38 Tutaj fragment akatystu jest zacytowany dosłownie, nie tak jak w kontaminacji w Gródku. Por. 
też chajretyzm 2 ikosu 7: „Raduj się, Kielichu, który zapewniasz nam radość i zbawienie”.

39 Tu w napisie popełnił Dobrzański błąd, tworząc nieistniejący wołacz „врато!” zamiast „врата!”
40 U ks. H. Paprockiego polskie tłumaczenie odbiega od cerkiewnosłowiańskiego tekstu: „Ty, 

Bogurodzico, okazałaś się najlepszą Lekarką słabości i pociechą dla dusz strapionych”. Stalony zrobił 
tu przykry błąd, zamienił bowiem słowo „безмездное/nieodpłatne” na „возмездное”, czyli dokład-
nie odwrotnie. Wspomniana w hymnie świątynia to kościół Panagii Blacherniotissy, tarczy obronnej 
stolicy i Cesarstwa.

41 Oprócz rosyjskich i bazyliańskich edycji było do dyspozycji warszawskie synodalne wydanie 
z 1925 roku.
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Gołębica zawieszona u szczytu kopuły jest otoczona napisem liturgicznym, 
będącym aklamacją do Królującego i wszechobecnego Ducha Świętego 
(z przywołaniem refrenu drugiej antyfony święta Pięćdziesiątnicy). Duch Święty 
jest Osobą wiążącą chrystologię z mariologią i z wymiarem eklezjologicznym, który 
jest w programie teologiczno-artystycznym Dobrzańskiego niezwykle istotny.

Eklezjologia ma swój wymiar pedagogiczny, formujący. Dlatego trzeba z wielką 
uwagą podejść do unikalnego w całej bodaj historii cerkiewnego malarstwa cytatu 
biblijnego, jakim jest podpis pod wspaniałą kompozycją świętych jeźdźców – Jerzego, 
Dymitra i Teodora (Tirona). Chodzi o długi fragment z Listu św. Pawła do Efezjan 
(6, 13–17) o tym, że możemy przeciwstawić się złu, jeśli będziemy zbrojni wiarą 
i Słowem Bożym i że da się zwalczyć wszystko, co złe prawdą i sprawiedliwością. To 
był program życiowy i artystyczny Adama Stalony-Dobrzańskiego, tacy byli jego 
bohaterowie, wyznawał bowiem chrześcijaństwo miłości i nadziei, a nie strachu, 
nie pociągali go jeźdźcy Apokalipsy, lecz właśnie heroldowie Dobrej Nowiny 
o pokoju i zmartwychwstaniu42. Dlatego i rumak Jerzego i cała zielona przestrzeń 
tła są pokryte krzyżykami jako znakami zwycięstwa. Podobnie monumentalny 
krzyż w ołtarzu jest opatrzony pieśnią anielską, znaną bardziej z liturgii niż z Pisma 
św. (nawiązanie do Iz 6, 3): „Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów (Sabaoth), 
pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej”. To dlatego są błogosławieni, którzy idą 
w Imię Pańskie, bowiem uczestniczą w Jego chwale i szerzą ją.

Adam Stalony-Dobrzański swoją wytrwałą pracą i dobrym życiem szerzył 
wśród nas chwałę Pana. Mocno wierzę, że dane mu jest uczestniczyć w niej na wieki.

42 A. Naumow, Dobrze, że jest Michałowo, [w:] Adam Stalony-Dobrzański, Polichromia cerkwi 
św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie…, s. 17 nlb.



260 ■ Aleksander Naumow

SUMMARY

Aleksander Naumow
The Theological Dimension of Adam Stalony-Dobrzański’s 

Iconographic Program in the Churches in Gródek and Michałowo

Keywords: Stalony-Dobrzański Adam; Nowosielski Jerzy, Polish Autoce-
phalous Orthodox Church; Białystok County: Gródek, Michałowo; Eastern 

Orthodox art: polychromes, stained glass, lettering; Orthodox theology

The article is an analysis of the theological program contained in 
the polychromy and stained glass windows of two Orthodox churches in 
Podlasie – Gródek and Michałowo, made in the 1950s by Adam Stalony-
Dobrzański (partly with the participation of Jerzy Nowosielski). At the center 
of the program is soteriology, expressed through Eucharistic, Mariological 
and apostolic themes. The extraordinary significance of Stalony Dobrzański’s 
artistic achievements lies in the close combination of ideas, iconography and 
the written word, as well as the best traditions of the Christian East and West, 
including the folk tradition.



261■Teologiczny wymiar programu ikonograficznego…

„Elpis” nr 5, 1931, strona tytułowa z własnoręcznym podpisem A. Stalony-Dobrzańskiego 
i okładka z jego monogramem i odsyłaczami do treści. 
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Октоихъ Малый съ Катавасiами…, сост. Левъ Кириловичъ, Въ Черновцахъ 1912 
(na k. 2r podpis właściciela; na dziesiątkach stron jego zaznaczenia, w tym tekstów, 

wykorzystanych w omawianych polichromiach); cerkiewnosłowiański wariant 
rumuńskiego wydania, które sporządził o. Calistrat Coca, też w Czerniowcach, w 1903 r. 

(Octoichul mic cu Catavasieriŭ…).
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Obraz, słowo i ornament 
jako nierozłączna całość w polichromii cerkwi 

św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie 
autorstwa Adama Stalony-Dobrzańskiego*

Przez wiele dekad twórczość Adama Stalony-Dobrzańskiego – polskiego mala-
rza, witrażysty, liternika, wychowanka i wykładowcy krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, była nieobecna i niedostrzegalna wśród eksponowanych dzieł XX-wiecz-
nej awangardy, jak i całości sztuki współczesnej w powojennej Polsce. Pomimo 
ogromnego dorobku twórczego artysty, obejmującego 342 kompozycje witrażowe 
w 27 świątyniach1, wieloletniej pracy na Akademii, oraz współpracy z Metropolitą 
Krakowskim, Kardynałem Karolem Wojtyłą, późniejszym Ojcem Świętym Janem 
Pawłem II i Metropolitą Bazylim, zwierzchnikiem Polskiego Autokefalicznego Ko-
ścioła Prawosławnego, Adam Stalony-Dobrzański pozostawał nieznany dla współ-
czesnych odbiorców sztuki religijnej. Jeszcze do 1961 roku artysta był rozpozna-
walny dla krytyków i ceniony, opisywany wielokrotnie w prasie, jednak w wyniku 
cenzury nałożonej przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk na 
artystę z powodu odmowy współpracy z UB przy inwigilacji Kościoła, jego postać 

* Artykuł stanowi część pracy dyplomowej pt. Polichromia cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy 
w Michałowie (1954–1955), napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa w Instytucie 
Historii Sztuki UJ w 2020 roku. 

1  A. Siemieniec, Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego wobec tradycji sztuki chrześcijańskiego 
Zachodu i Wschodu, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora ks. bp. prof. Michała 
Janochy i promotora pomocniczego ks. dr. Henryka Paprockiego na Wydziale „Artes Liberales” Uni-
wersytetu Warszawskiego, cz. 1, s. 4 (maszynopis).
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została zepchnięta w cień2. Tym ważniejsze są obecne starania o przywrócenie pa-
mięci i odpowiedniej pozycji twórczości artysty, którego witraże i polichromie sta-
nowią dzieła najwyższej klasy artystycznej.

W tym roku upływa 10 lat od pierwszej dużej retrospektywnej wystawy mo-
nograficznej poświęconej twórcy – Stworzenie światła. Witraże Adama Stalony-
-Dobrzańskiego – zrealizowanej w ramach programu Polskiej Prezydencji w Unii 
Europejskiej w 2011 roku i eksponowanej najpierw w Muzeum Sofii Kijowskiej 
w Kijowie, a następnie w Odessie, Lwowie, Berdyczowie, Kamieńcu Podolskim, 
Winnicy, Czerniowcach, Iwano-Frankowsku, Stalowej Woli i Paryżu. Witraże ar-
tysty w oryginałach oraz w formie wydruków na przezroczystych, podświetlanych 
foliach po raz pierwszy od wielu lat mógł zobaczyć współczesny odbiorca. W 2020 
roku obroniona została praca doktorska autorstwa Anny Siemieniec, która jest 
pierwszą pracą naukową o takim formacie, poświęconą w całości witrażom arty-
sty. Autorka zweryfikowała w niej wiele informacji na temat życia i artystycznych 
realizacji twórcy, pomimo to niemal połowa monumentalnego dzieła artysty – po-
lichromie – pozostaje nadal nieopisana. 

Jednocześnie całość dorobku twórczego Stalony-Dobrzańskiego ciągle się po-
mniejsza. Dzieła malarstwa ściennego są bardziej narażone na zniszczenia powo-
dowane przez warunki klimatyczne, przecieki, zaniedbania. Nie dotyczy to w takim 
wymiarze witraży, które są wykonane w trwalszej w zetknięciu z czasem technice, 
ale utracone zostały między innymi polichromie w cerkwi na Grabarce – z powodu 
pożaru – oraz część polichromii w kościele w Kozach. Obecnie przemalowywane 
są pod pretekstem konserwacji polichromie w kościele w Stalowej Woli–Rozwado-
wie. Podobnie nieudolne przemalowanie miało miejsce w kościołach w Dobromilu 
i Trzebownisku. Dlatego tak ważna jest szybka i sprawna praca historyków sztuki, 
by zebrać pozostałe dzieła, dokonać ich inwentaryzacji i otoczyć ochroną.

Dziełem wyjątkowym w całej twórczości Adama Stalony-Dobrzańskiego jest 
polichromia w drewnianej cerkwi pw. św Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie. 
Artysta pracował nad nią w szczytowym okresie swojej twórczości – w latach 50. 
Był to okres niezwykle płodny, obfitujący w zlecenia zarówna dla Kościoła katolic-
kiego i Cerkwi prawosławnej. Po dwóch dekadach twórczości artysta miał spore 

2 Problem nałożenia komunistycznej cenzury na artystę porusza Anna Siemieniec w artykułach: 
Stworzenie Światła – Wystawa Adama Stalony-Dobrzańskiego w Muzeum Narodowym Sofia Kijowska 
w Kijowie, „Quart”, Nr 2 (24), 2012, s. 133; Adam Stalony-Dobrzański – wielki nieobecny, [w:] Witra-
że – dziedzictwo cenne czy niechciane?, red. D. Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków–Legnica 2017, 
s. 229–238, il. 239–242; Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego wobec tradycji sztuki chrześcijańskiego 
Zachodu i Wschodu…, s. 5–6, 18–20 oraz rozdział: Artysta „politycznie wyklęty – praktykujący swoją 
religię”, s. 101–107. 
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doświadczenie w tworzeniu projektów monumentalnych wystrojów świątyń chrze-
ścijańskich, jednocześnie był to czas poprzedzający okres schyłkowy jego kariery, 
który nadszedł w latach 60. po nałożeniu na niego cenzury.

Należy podkreślić, że polichromia do michałowskiej świątyni została opraco-
wana przez prawosławnego artystę – dzięki temu łączy w sobie wszystkie najlepsze 
cechy twórczości Stalony-Dobrzańskiego.

W literaturze przedmiotu realizacja w Michałowie pojawia się jako dzieło sy-
gnowane dwoma nazwiskami, Adama Stalony-Dobrzańskiego i Jerzego Nowosiel-
skiego, pomimo tego, że zarówno dokumenty znajdujące się w rodzinnym archi-
wum Stalony-Dobrzańskiego, jak i wspomnienia obu artystów temu zaprzeczają. 
Informacja o domniemanej współpracy Nowosielskiego przy michałowskiej po-
lichromii została wprowadzona do obiegu naukowego przez Annę Radziukiewicz 
w 2008 roku3 i od tego czasu pojawia się regularnie, między innymi w najnowszej 
publikacji poświęconej twórczości Nowosielskiego na Podlasiu. Autorka – Krysty-
na Czerni, choć nie wskazuje jednoznacznie współautorstwa młodszego artysty, 
to jednak zdecydowanie przychyla się do tej tezy, powołując się na tradycję ustną 
i wcześniejsze prace. Przypisuje mu wykonanie projektu postaci, szkiców i szablo-
nów przepróchowych4. Przeciwna przyznaniu współautorstwa polichromii No-
wosielskiemu jest Anna Siemieniec, badaczka zajmująca się twórczością witrażową 
Dobrzańskiego, oraz rodzina artysty.

Warto spojrzeć przede wszystkim na wypowiedzi samych malarzy dotyczące 
zespołu polichromii. We wspomnieniach z 1983 roku Stalony-Dobrzański jasno 
stwierdza: „[…] Jerzy Nowosielski w Michałowie z nami nie pracował. Pośpieszał 
do Kętrzyna, do śp. ks. Jerzego Klingera, do Jego cerkwi… […] Bardzo pięknie sam 
wymalował tam wnętrze tej cerkwi. […]”5. Nowosielski natomiast w 1986 wspo-
mni: „Moim zdaniem zupełnie cudowną polichromię wykonał Adam Stalony-Do-
brzański w cerkwi w Michałowie. Trzeba teraz zrobić wszystko, by nie dopuścić do 
jej dewastacji, co jest wielce prawdopodobne, gdyż ta cerkiew jest drewniana. Bar-
dzo mi to leży na sercu, dlatego ciągle o tym mówię6.

3 A. Radziukiewicz, Sto lat parafii św. Mikołaja w Michałowie 1908–2008, Białystok 2008, s. 22.
4 K. Czerni, Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin–Białystok 2019, s. 88.
5 Widać tutaj nieścisłość między dokumentem a znajdującą się w stanie badań informacją, po-

daną przez K. Czerni, że: „Obecności Nowosielskiego w Michałowie nie potwierdza też w swoich 
wspomnieniach sam Adam Stalony-Dobrzański, główny autor polichromii” (K. Czerni, op. cit., s. 85), 
zgodnie z podanym przeze mnie fragmentem Adam Stalony-Dobrzański nie tyle nie potwierdza 
obecności Jerzego Nowosielskiego w Michałowie, co jej zaprzecza.

6 Cyt. za K. Sobolewski, Kochał prawie wszystko (Laureat nagrody im. bł. Brata Alberta – prof. 
Adam Stalony-Dobrzański – pośmiertnie), „Za i przeciw” 1986, nr 25, s. 19.
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Anna Siemieniec powołuje się na słowa ks. dr. Henryka Paprockiego, który na 
przełomie lat 80. i 90. XX wieku dyskutował na ten temat z Jerzym Nowosielskim 
– a ten jednoznacznie zaprzeczył współpracy ze Stalony-Dobrzańskim w Michało-
wie7. Warto odnotować i inne dowody: w cerkwi znajduje się sygnatura Dobrzań-
skiego (brak sygnatury Nowosielskiego), a w jego archiwum zachował się pojedyn-
czy projekt do polichromii michałowskiej cerkwi, który dowodzi pracy artysty nad 
rozplanowaniem polichromii i ustaleniem ikonografii głównego przedstawienia. 
Wydaje się mało prawdopodobne, że zlecił Jerzemu Nowosielskiemu wykonanie 
postaci, według własnego projektu, tym bardziej, że we wcześniejszych realizacjach 
w Gródku Białostockim, dawał mu dużą swobodę w tworzeniu własnych kompo-
zycji w ramach ustalonego tematu. Projekt polichromii w Michałowie został wyko-
nany przez jednego artystę, a jego realizację także należy przypisać w całości Ada-
mowi Stalony-Dobrzańskiemu. Wiele osób pomagało natomiast przy wykonaniu 
dekoracji ornamentalnej: ks. Włodzimierz Doroszkiewicz, kilku seminarzystów, 
siostra Irena Kozłowska, starosta cerkiewny Mikołaj Jamolik i aptekarz, wymienia-
ni w tradycji ustnej i we wspomnieniach artysty8.

Historia realizacji

Drewniana cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie jest niemal pół 
wieku starsza niż same malowidła. Jej budowę rozpoczęto w 1907 roku, 9 maja 
poświęcając kamień węgielny, a kończąc we wrześniu 1908 roku9. Polichromia 
wnętrza wykonana została w latach 1954–1955, gdy ojciec Włodzimierz Dorosz-
kiewicz zaprosił do Michałowa Adama Stalony-Dobrzańskiego, pracującego razem 
z zespołem malarzy nad wykończeniem wnętrza pobliskiej cerkwi pw. Narodze-
nia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gródku, oddalonym o niecałe 10 kilometrów 
(1951–1956). We wspomnieniach malarza można odnaleźć fragment opisujący 
okoliczności otrzymania zlecenia (pisownia oryginalna):

Któregoś dnia mówi do nas „nasz proboszcz” (proboszcz Doroszkiewicz, tak na-
zywany przez artystów pracujących w Gródku): […] nie wiem jak zacząć, mogę 
zebrać tylko tyle co powiedziano mi w Białymstoku za malowanie w dwóch ko-
lorach na gładko.. ale twoi artyści, zobaczyłem to, do Ciebie należą […] może 
powiesz im, że Michałowo to twoja wczorajsza cerkiew, że byłoby to i dla ciebie 
i dla nich żenujące, by w Gródku była taka ponad Białostocki i Warszawski so-

7 Zapis rozmowy Anny Siemieniec z ks. dr Henrykiem Paprockim z dnia 7 XI 2019 (Warszawa), 
[w:] A. Siemieniec, Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego wobec tradycji…, s. 74–75.

8 K. Czerni, op. cit., s. 85.
9 A. Radziukiewicz, Sto lat parafii św. Mikołaja…, s. 8.
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bory cerkiewna cerkiew, a obok w Michałowie taka uboga, drewniana, milcząca 
[…]. Może by zechcieli i na Twoje życzenie i z własnej prawosławnej ochoty pra-
wosławnie upiększyć […] co będę mógł zdobyć, dam i osłodzę im pobyt u mnie.

Prace nad polichromią rozpoczęły się 18 sierpnia 1954 roku, gdy Adam Sta-
lony Dobrzański pojawił się w Michałowie, by objaśnić „jak postawić rusztowanie 
i umyć ściany”. Postępowały szybko, już 23 sierpnia, po paru dniach, odprószono 
wszystkie wielkie postacie w ośmiobocznym nakryciu nawy cerkwi i rozpoczęto 
malowanie. Na rok 1955 przypadło zdobienie prezbiterium, dolnych ścian nawy 
i przedsionka. Wszystko ukończono przed październikiem, kiedy artysta musiał 
powrócić do krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, by rozpocząć rok akademicki.

Na początku lat 90. dokonano prac remontowych w cerkwi, wymieniając trzy 
czwarte podwalin i część ścian zewnętrznych, przebudowując ganki oraz wymie-
niając więźbę dachową w głównej kopule cerkwi, a w 1995 roku – całe przekrycie. 
W 2003 roku dokonano renowacji ikonostasu oraz założono instalację elektryczną 
i przeciwpożarową. Polichromia nie była poddawana renowacji10.

Polichromia cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie jest drewniana, wzniesiona 
na kamiennej podmurówce, na planie podłużnym, trójdzielnym. Bryła kościo-
ła jest rozczłonkowana i niejednorodna. Składają się na nią: skierowane na pół-
nocny wschód prezbiterium, dwudzielna nawa i kruchta z nadbudowaną nad nią 
dzwonnicą. Prezbiterium założone jest na planie pięciobocznym, zwieńczone pła-
skim stropem i oflankowane dwiema zakrystiami. Do prezbiterium przylega nawa, 
oddzielona od przestrzeni sanktuarium ikonostasem, podzielona na dwie części: 
wyższą wschodnią, na planie kwadratu i niższą zachodnią, w rzucie prostokąta 
zbliżonego do kwadratu. Przekrycie wschodniej części ma formę pseudo-kopuły 
na planie ośmioboku z ośmioboczną latarnią. W przestrzeni pomiędzy pionowy-
mi ścianami nawy a przekryciem umieszczone zostały cztery trójkątne elementy, 
naśladujące pendentywy. Wschodnią cześć nawy doświetlają dwa rzędy okien. Za-
chodnia część nawy jest niższa i węższa niż wschodnia, doświetlona jednym rzę-
dem okien, przekryta stropem. Przylega do niej trójkondygnacyjna wieża z kruchtą 
o rzucie kwadratu na dwóch niższych kondygnacjach, a ośmioboku w najwyższej. 
Kruchta przekryta jest płaskim stropem i oddziela ją od nawy ściana, w której znaj-
dują się dwuskrzydłowe drzwi. Nad kruchtą znajduje się chór z dodanymi balko-

10 A. Radziukiewicz, Cerkiew nabiera blasku, „Przegląd Prawosławny” 2008, nr 5, s. 30. W 2021 
roku wymieniono w świątyni posadzkę i zainstalowano ogrzewanie podłogowe.
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nami przy obu ścianach nawy. Dzwonnica zwieńczona jest ośmiopołaciowym heł-
mem, z dodaną powyżej cebulastą kopułą.

Niemal całe wnętrze świątyni pokrywa polichromia, wykonana w technice 
tempery na desce. Warstwa malarska zdobi nie tylko ściany, lecz również ościeża, 
drzwi i okiennice. Stan zachowania polichromii jest dobry, konserwacji wymaga 
ich podłoże – drewno, oraz dolne partie malowideł delikatnie przetarte w wyniku 
czyszczenia11. Wszystkie wizerunki na ścianach michałowskiej cerkwi malowane są 
w jednorodnym stylu. Zachowane zostały proporcje anatomiczne postaci, jednak 
artysta zastosował stylizację, sylwetki są smukłe, lekko wydłużone.

Ikonografia

W tradycji sztuki bizantyńskiej wykształcił się kanon dostosowywania deko-
racji do przestrzeni świątyń i powiązanie konkretnych wyobrażeń z elementami 
budynku. Od VI wieku w architekturze bizantyńskiej zaczął przeważać plan cen-
tralno-kopułowy, który swoją formą umożliwił poszerzenie symboliki świątyni. 
Świątynie postrzegano jako obraz wszechświata, a występujące podziały i elementy 
architektoniczne odnoszono do prawd teologicznych. Pierwszą oś interpretacji sta-
nowił plan świątyni, na który składały się dwie przestrzenie: sanktuarium i nawy. 
Rozdział ten odzwierciedlał obraz wszechświata i jego podział na ziemski świat wi-
dzialny i niewidzialny anielski, oraz dwie natury człowieka – duchową i cielesną12. 
Idee symboliczne wyrażała również wertykalna oś świątyni, która z czasem będzie 
coraz silniej podkreślana13. Jej początek wyznacza przestrzeń kopuły, będąca odpo-
wiednikiem przestrzeni nieba astralnego, a kończy się ona na poziomie posadzki 
nawy – sfery ziemskiej.

Do symboliki architektury dostosowywane było rozmieszczenie mozaik i po-
lichromii, a w IX i X wieku wykształcił się kanon przyporządkowania określonych 
wizerunków do wnętrza architektury sakralnej, poparty późniejszą wielowiekową 
tradycją w sztuce cerkiewnej14. W najwyższym punkcie świątyni, kopule, przed-
stawiano chwałę Boga w niebie, a pozostałe wizerunki porządkowane były według 
hierarchii schodzącej ku dołowi. W czaszy kopuły wyobrażano Chrystusa w typie 
Pantokratora w medalionie, w otoczeniu sił niebiańskich. Alternatywę dla tego 

11 Ibidem.
12 A. Różycka-Bryzek, Symbolika bizantyńskiej architektury sakralnej, [w:] Losy cerkwi w Polsce 

po 1944 roku, Materiały Sesji Naukowej SHS, red. A. Marek, B. Tondos, J. Tur, K. Tur-Marciszuk, 
Rzeszów 1997, s. 67.

13 Ibidem, s. 78.
14 A. Różycka-Bryzek, Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego, Warszawa 

1983, s. 18.
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przedstawienia stanowiło Wniebowstąpienie15. W tamburze przedstawiano patriar-
chów i proroków, w pendentywach – Ewangelistów lub ich symbole. Koncha absy-
dy i bema zarezerwowane były na wyobrażenia związane z Kościołem ziemskim, 
reprezentowanym przez Matkę Bożą, którą wyobrażano z Dzieciątkiem. Poniżej, 
w przestrzeni sanktuarium przedstawiano tematy liturgiczne. Na pozostających 
sklepieniach naw i w górnych częściach ścian umieszczano sceny z życia Chrystusa 
oraz główne święta roku liturgicznego, a poniżej – swobodnie dobierane wątki ha-
giograficzne. Zachodnia część świątyni rezerwowana była dla przedstawień świę-
tych męczenników-wojowników16.

Dla zrozumienia zamierzenia artysty, przy konstruowaniu planu ikonograficz-
nego polichromii, ważne jest również zrozumienie potrzeb zleceniodawcy. Proboszcz 
Doroszkiewicz poprosił Stalony-Dobrzańskiego o „prawosławną dekorację” cerkwi17. 
Zatem wymogiem była wierność przyjętym kanonom i narzucenie konkretnej styli-
styki wyobrażeń, tak by różniły się od wyobrażeń w kościołach katolickich.

Kanon rozmieszczania wizerunków na polichromiach w świątyniach obrząd-
ku wschodniego był bardzo dobrze znany Adamowi Stalony-Dobrzańskiemu, 
który wychował się w kulturze prawosławia. Artysta interesował się również hi-
storią sztuki średniowiecznego Wschodu. W kolekcji bibliotecznej rodziny artysty 
znajdują się książki, albumy i wycinki prasowe z ilustracjami dzieł sztuki sakral-
nej, które wykorzystywał przy pracy18. Wiele z nich dotyczy sztuki bizantyńskiej, 
cerkiewnej. Niektóre z albumów opatrzone są osobistymi notatkami artysty ołów-
kiem na marginesie. Stalony-Dobrzański podkreślał ważne dla niego zdania, a czę-
sto ustosunkowywał się do nich w swych notatkach, tak jakby prowadził dyskusję 
z autorem tekstu. Obecność dzieł Nikodema Kondakowa w prywatnych zbiorach 
Adama Stalony-Dobrzańskiego świadczy o głębokim zainteresowaniu artysty sztu-
ką bizantyńską. Drukowane w języku rosyjskim prace badacza były zrozumiałe dla 
artysty (mówił biegle w tym języku), a podkreślenia i zaznaczenia formą krzyży-
ka dokonane na marginesach świadczą o tym, że zapoznał się z treścią publikacji 
i wielokrotnie do niej powracał. Dotyczy ona malarstwa ikonowego i problemu 

15 Ibidem, s. 18.
16 A. Różycka-Bryzek, Symbolika bizantyńskiej architektury sakralnej…, s. 80.
17 Tu powołuję się na przytaczany już wcześniej zapisany w dokumentach archiwalnych frag-

ment wspomnień, w których Dobrzański przywołuje okoliczności otrzymania zlecenia.
18 Między innymi publikacje: Н.П. Кондакoв, Русская икона, t. 2, Прага 1928–1933; В.Н. Ла-

зарев, История византийской живописи, Москва 1947–48, K. Weitzmann, M. Chatzidakis, 
K. Miatev, S. Radojcić, Frühe Ikonen, Sinai, Griechenland, Bulgarien, Jugoslawien, Wien–Munchen 
1965; M. Przeździecka, O małopolskim malarstwie ikonowym w XIX wieku. Studia nad epilogiem sztu-
ki cerkiewnej w diecezji przemyskiej i na terenach sąsiednich, red. E. Dwurnik-Gutowska, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973.
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jego rozwoju. Kondakow opisuje ikony z Suzdala, te autorstwa Andrieja Rublowa, 
nowogrodzkie z XV wieku. Dzieło to dokonuje również podziału ikon na mistycz-
ne i dydaktyczne, omawia sposób ukazywania tematów ewangelicznych w sztuce 
bizantyńskiej i porusza zagadnienia ikonograficzne.

Adam Stalony-Dobrzański przy konstruowaniu projektu polichromii musiał 
zmierzyć się z niełatwym zadaniem dostosowania ikonografii do specyficznej ar-
chitektury świątyni, wykonanej z drewna. Architektura cerkwi św. Mikołaja Cudo-
twórcy naśladuje w niektórych swoich założeniach plan krzyżowo-kopułowy, po-
przez ośmioboczne przekrycie wschodniej części nawy, jak i wstawienie czterech 
drewnianych pól poniżej, naśladujących pendentywy. Brak jednak absydy, a pre-
zbiterium jest w całości ukryte za ikonostasem z początku XX wieku19.

W najwyższym miejscu świątyni – w latarni nad przekryciem wschodniej czę-
ści nawy – artysta umieścił wyobrażenie Ducha Świętego pod postacią gołębicy, 
co zgodne jest z tradycją symboliki nieba astralnego, lecz nie powiela tematu Pan-
tokratora w czaszy kopuły świątyń bizantyńskich. Latarnia jest na tyle niewielką 
formą, że umieszczony tam wizerunek nie byłby czytelny. Artysta w przedstawie-
niu gołębicy wykorzystał rzeźbę, tak by przedstawienie to było czytelne z poziomu 
nawy. Umieszczono tu inskrypcję: „Zbaw nas Pocieszycielu Dobry, nas śpiewają-
cych Ci Alleluja! Królu Niebios +Pocieszycielu!”.

Poniżej polichromia ośmiobocznego przekrycia także wpisuje się sferę nieba 
i kontynuuje temat Chwały Boga. Stalony-Dobrzański, w centralnym miejscu świą-
tyni naprzeciw wejścia, umieszcza wizerunek Matki Bożej z Chrystusem w typie 
Znamienie. Bogurodzica przedstawiona jest jako Oranta z Chrystusem Emmanu-
elem ujętym w złoty clipeus, wyobrażonym jako Wcielony Logos, oraz z aniołami 
w tondach po obu stronach Jej głowy. Ikonografia wzorowana jest na XIII-wiecz-
nej ikonie Jarosławskiej – Wielkiej Panagii. Przedstawienie to stanowi jeden z wa-
riantów ukazywania Bogurodzicy Oranty, wykształconych na fali kultu maryjnego 
w średniowiecznym malarstwie sakralnym Wschodu. Jest to typ wizerunku cało-
postaciowego. Matka Boża stanowi centrum i najważniejszy element polichromii, 
podkreślają to pozy archaniołów zwróconych w stronę Marii.

Stalony-Dobrzański odwołuje się w Michałowie bezpośrednio do konkretnej 
ikony (pisze o tym we wspomnieniach), traktując ją nie tylko jako wzór ikonogra-
ficzny, lecz odtwarzając również kolorystykę tła, sukni i płaszcza Bogurodzicy. Po-
czątkowo artysta zamierzał powielić kompozycję ikony, umieszczając tonda z po-
piersiami aniołów na wysokości głowy Maryi, co widać na szkicu (o wymiarach 

19 A. Kułak, Prawosławna cerkiew par. pw. św. Mikołaja, Białystok: <https://zabytek.pl/pl/obiek-
ty/michalowo-prawoslawna-cerkiew-par-pw-sw-mikolaja> (dostęp: 10.09.2020).
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21cm x 30 cm) opatrzonym inskrypcją „Michałowo 8.8.54” z archiwum rodzinne-
go artysty. Na awersie twórca nakreślił trapezoidalne pole obrazowe – odpowied-
nik jednego z pól ośmiobocznego przekrycia nawy, przedstawiające Bogurodzicę 
Orantę oraz fragment sąsiadującego z zarysem anielskiego skrzydła. Na szkicu 
widnieje kompozycja odmienna niż na polichromii – dwa medaliony z postacia-
mi aniołów umieszczone są na wysokości wzniesionych dłoni postaci, w świątyni 
znajdują się one niżej, u stóp Matki Bożej. Prawdopodobnie dlatego, aby przedsta-
wienia były lepiej widoczne z poziomu posadzki. Zmiana kompozycji być może 
spowodowana została kształtem pola obrazowego zwężającego się ku górze. Wy-
obrażenia dwóch aniołów w okręgach zostały przesunięte w dół i umieszczone po 
obu stronach stóp Marii. Był to zabieg konieczny, by postaci aniołów były widocz-
ne, a kompozycja malarska pasowała do architektury. W bizantyńskiej tradycji wi-
zerunek Marii umieszczany był w konsze absydy, której jednak brakuje w cerkwi 
św. Mikołaja Cudotwórcy. Usytuowanie go na sklepieniu prezbiterium ukryłoby 
postać przed okiem wiernych, którzy nie mają dostępu do sanktuarium oddzielo-
nego od nawy bogatym ikonostasem.

Artysta połączył dwa wątki tematyczne realizowane w kopule i absydzie świą-
tyni: Trójcy Świętej oraz Kościoła Ziemskiego, symbolicznie reprezentowanego 
przez Marię. Postacie Archaniołów również zostały przedstawione według kano-
nów wykształconych w sztuce bizantyńskiej20. Małgorzata Smorąg-Różycka wspo-
mina o dwóch formułach ikonograficznych w odniesieniu do Archanioła Michała: 
typie archistratega wojsk niebiańskich i posłańca Bożego. W michałowskiej cerkwi 
wykorzystana została druga formuła, prezentująca, według tradycji, archaniołów 
w ceremonialnych szatach, wzorowanych na cesarskich – w dalmatyce i lorosie, ze 
sferą-zwierciadłem w jednej z dłoni. W takiej formule ukazane zostały anioły w ko-
pule w Capella Palatina w Palermo. Adam Stalony-Dobrzański zastąpił kanonicz-
ne berło lub rypidion, będące tradycyjnymi atrybutami w przedstawieniach po-
słańców niebiańskich i każdemu z Archaniołów nadał inny, własny i odrębny. Na 
przykładzie przedstawień aniołów widać schematyzację ciał. Ich obrys ginie pod 
warstwami bogato zdobionych szat. Ramiona archaniołów są zbyt wąskie, tuniki 
spływają od szyi w dół, tak jakby otulały powietrze, nie ludzkie ciało. Dłonie i sto-
py również potraktowane zostały schematycznie, jednak zachowują realizm. Twa-
rze mają charakterystyczne cechy, przedstawiane w malarstwie ikonowym: kształt 
zwężający się ku dołowi, szpiczasty podbródek, wąski i długi nos, nieproporcjonal-
nie duże oczy w kształcie migdałów z wyraźnie zaznaczoną górną powieką.

20 Więcej por. M. Smorąg-Różycka, Ewangeliarz Ławryszewski, Kraków 1999, s. 33–39.
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Bardzo ważnym indywidualnym rysem twórczości Adama Stalony-Dobrzań-
skiego jest kolorystyka jego dzieł. We wczesnych pracach widać upodobanie twórcy 
do barwnych kontrastów. Z czasem artysta coraz śmielej kształtuje kompozycję pod 
względem dobieranego koloru. W witrażach w Gródku Białostockim Stalony-Do-
brzański dokonuje przełomu, ukazując twarze postaci w przedstawieniu Soboru 70 
Apostołów w abstrakcyjnych barwach zieleni, błękitu i czerwieni oraz w równie 
abstrakcyjnych barwach malując włosy postaci. Tę śmiałość w stosowaniu czystej 
barwy widać również na przedstawieniach w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy 
w Michałowie. Cienie na twarzy Bogurodzicy i Chrystusa kładzione są odcienia-
mi zieleni i błękitu. Malarz z równą śmiałością, co na witrażu, odwzorowuje włosy 
aniołów w kolorach granatu i wiśniowej czerwieni. Również twarze malowane są 
za pomocą czystych, nasyconych kolorów. Oblicze Archanioła Rafała obwiedzio-
ne jest czarnym konturem. Twarz ma oliwkowo-żółty odcień, oczy pomarańczowe 
źrenice i żółte powieki, obwiedzione czerwonym konturem, a cienie zaznaczone 
zostały jasnym zielonym kolorem. Wrażenie trójwymiarowości twarzy artysta bu-
duje zestawiając obok siebie dwa kontrastujące kolory: oranż i zieleń. Nie tworzy 
łagodnego przejścia pomiędzy nimi, barwy ostro odcinają się od siebie.

Cztery pola znajdujące się poniżej ośmiobocznego przekrycia, Adam Stalony-
-Dobrzański potraktował jako pendentywy i umieścił w nich postaci czterech Ewan-
gelistów. Wyobraził ich zgodnie z tradycją ikonograficzną, jako pisarzy siedzących 
w swoich pracowniach. W sztuce bizantyńskiej formuła ta wykształciła się w epoce 
Komnenów, w XI–XII wieku21. Jedynie św. Jan przedstawiany był częściej na tle ska-
listego pejzażu wyspy Patmos, z Prochorem, któremu dyktował tekst. W historii mo-
numentalnej sztuki bizantyńskiej można spotkać również wizerunki Ewangelistów 
na tle architektury, np. w cerkwi św. Trójcy w Sopoćanach, gdzie przedstawiono ich 
postaci w pendentywach. Zatrzymani są w akcie „wiecznej pracy”, siedzący, zwró-
ceni bokiem i pochylający się nad kodeksami zawierającymi fragmenty Ewangelii, 
które umożliwiają ich identyfikację. W tle widnieją zabudowania, w delikatnych, 
jasnych odcieniach zieleni i różu, ukazane z użyciem perspektywy geometrycznej. 
W tej samej formule Stalony-Dobrzański przedstawia Ewangelistów w pendenty-
wach cerkwi pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gródku (z wyjątkiem 
św. Jana, ukazanego na tle skalistego krajobrazu). Porównanie to pokazuje, że artysta 
wymiennie stosował różne przedstawienia, świadomie decydując się na konkretne 
motywy ikonograficzne w każdej zdobionej przez siebie świątyni.

W przestrzeni sanktuarium znajduje się jeden wizerunek figuralny – Chry-
stus w typie Mandylionu, umieszczony na ornamentalnie malowanym stropie. 

21 M. Smorąg-Różycka, op. cit., s. 39–42.



275■Obraz, słowo i ornament…

Niewielka przestrzeń prezbiterium za wysokim ikonostasem była niedostępna dla 
wiernych i niewidoczna z nawy, a ze względu na swoje rozmiary nie pozwalała na 
malowanie w niej rozbudowanego tematu. Artysta zdecydował o umieszczeniu 
tam niewielkiej ikony, zamiast wizerunku Marii lub tematów liturgicznych, zwykle 
odtwarzanych w tym miejscu.

Na wschodniej ścianie nawy, nad prezbiterium, artysta umieścił krzyż w oto-
czeniu sześciu serafinów. Jest to przestrzeń wyraźnie widoczna i ważna ze wzglę-
du na usytuowanie powyżej ikonostasu. Artysta był świadom faktu, iż zwieńczenie 
ikonostasu w formie krzyża przesłoni główną oś pola obrazowego i zdecydował się 
na powtórzenie motywu krzyża na ścianie, równocześnie realizując temat, którego 
nie może zabraknąć w żadnej świątyni chrześcijańskiej. Krzyż jednak nie realizuje 
tematu historycznego, lecz jest symbolicznym przedstawieniem triumfu Chrystusa 
nad śmiercią. Zbawiciel w otoczeniu serafinów znajduje się w przestrzeni niebiań-
skiej i kontynuuje wątek tematyczny Chwały Bożej z ośmiobocznego przekrycia 
nawy. Krzyż stanowi ideowe centrum świątyni, umieszczone naprzeciw wejścia do 
nawy i jest symbolicznym znakiem obecności Chrystusa. Inskrypcje po obu stro-
nach: IC XC НИКА (Chrystus Zwycięzca) i ЦАРЬ СЛАВЫ (Król Chwały) pod-
kreślają triumfalny charakter przedstawienia.

W części zachodniej świątyń bizantyńskich przedstawiano wizerunki i sceny 
z życia męczenników-wojowników22. Adam Stalony-Dobrzański wybrał trzech 
świętych: Jerzego, Dymitra i Teodora, których pokazał według słów św. Pawła z li-
stu do Efezjan (Ef 6, 11–18):

Obleczcie się w pełnię broni Bożej, byście mogli stanąć przeciwko podstępom 
diabelskim […] Stańcie z przepasanymi biodrami i obleczcie się w broń prawdy 
[…] Nade wszystko wziąwszy tarczę wiary, z którą będziecie zdolni wszystkie 
strzały Obłudnego rozpalone gasić […] i hełm zbawienia i miecz ducha weźmie-
cie, który to jest Słowo Boże.

W przedsionku michałowskiej cerkwi znajduje się wizerunek patrona świątyni 
zgodny z prawosławną tradycją ikonograficzną i opatrzony inskrypcją zawierającą 
modlitwę do świętego. Umiejscowienie ikony Mikołaja Cudotwórcy tuż przy wej-
ściu informuje o wezwaniu cerkwi.

Polichromia cerkwi w Michałowie stanowi ciekawy przykład wykorzystania 
tradycji ikonograficznych w prawosławnej sztuce sakralnej. Artysta pozostaje wier-
ny głównym założeniom symboliki architektury, ale jednocześnie nie wykorzystu-
je całego wachlarza możliwych ujęć. Zastępuje bogactwo scen bogactwem orna-
mentu. Rezygnuje z przedstawień figuralnych i historycznych na rzecz symboliki 

22 A. Różycka-Bryzek, Symbolika bizantyńskiej architektury sakralnej…, s. 80.
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znaku, ornamentu i liternictwa. W tamburze wspierającym kopułę przedstawienia 
proroków zastępuje tekstami Siedmiu Błogosławieństw, malowanymi ornamental-
nie – czerwoną czcionką na białym tle. Podobny styl pracy Adama Stalony-Do-
brzańskiego ujawnia polichromia cerkwi pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogu-
rodzicy w Gródku. 

Pomimo że ikonograficzny wystrój cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy można 
nazwać skromnym, nie można tego powiedzieć o dziele Stalony-Dobrzańskiego. 
Ograniczona liczba przedstawień figuralnych nie oznacza, że polichromia jest dzie-
łem niekompletnym. Swoim kształtem realizuje ono malarski temat horror vacui, 
w której formy plastyczne wypełniają całą przestrzeń świątyni, od stropów i przy-
kryć, po dolne partie ścian. Przedstawienia figuralne zostały zastąpione i uzupeł-
nione liternictwem i ornamentem.

Liternictwo i ornament

Słowo, a raczej „litera”, stanowi jedną z najważniejszych części składowych 
realizacji Adama Stalony-Dobrzańskiego, który od 1 października 1947 roku wy-
kładał w Zakładzie Liternictwa na Wydziale Projektowania Poligraficznego w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Krakowie (PWSSP)23. Po kilku latach 
artysta powołał w niej samodzielną i dyplomującą Katedrę Liternictwa, którą kie-
rował do emerytury w 1979 roku.

Według wspomnień rodziny, Stalony-Dobrzański sam wybierał fragmenty 
Pisma Świętego, które miały stanowić element jego polichromii i witraży, a nawet 
często sam dokonywał ponownego tłumaczenia wersów, tak by wydobyć esencję 
religijnej prawdy, którą ilustrował w swoich dziełach. Irina Jazykowa zauważyła, 
że umieszczanie tak obszernych inskrypcji na ścianach cerkwi jest odwołaniem do 
Ewangelii, mówiącej, że Bóg stworzył cały świat za pomocą Słowa i również Zba-
wienie odbywa się za pomocą Chrystusa – Wcielonego Logosu. W jej interpretacji 
Słowo jako takie staje się wartością eschatologiczną i stanowi główny i najważniej-
szy element polichromii Stalony-Dobrzańskiego24. Twórca przypisywał słowom 
dużą wartość w sztukach plastycznych, a swoje poglądy dotyczące litery i jej cha-
rakteru w świątyni jasno wyraził w 1957 roku:

Abstrakcja ornamentu może nas jedynie uspokajać i usypiać bogactwem i ryt-
mem swojego zamkniętego i na wszystko obojętnego życia. Tylko pismo jest tym 

23 Uczelnia w 1957 roku powróciła do dawnej nazwy: Akademia Sztuk Pięknych.
24 I. Jazykowa, O polichromiach Adama Stalony-Dobrzańskiego w cerkwi świętego Mikołaja Cu-

dotwórcy w Michałowie, [w:] Adam Stalony-Dobrzański Polichromia Cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy 
w Michałowie, Białystok 2021.
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wyjątkowym ornamentem, który nie żyje sam dla siebie. Ornament ten tworzy 
człowiek, nie tylko dla dekoracji, to też abstrakcja formalna litery i jej ukła-
dów jest naturalną gramatyką budowania formy plastycznej w oparciu o treść 
i zamierzoną sytuację, w oparciu o funkcję i materiał danego obrazu: gramaty-
ką niezależnego myślenia plastycznego. Człowiek i słowo tworzą niepodzielną 
całość. Spojrzenie, gest, niezmiennie przekonywują wszędzie i zawsze są dosta-
tecznie bogate w realia plastyczne, litera zaś, najspokojniej nawet ujmowana, jest 
stale żywą, najbardziej ekspresyjną plastyką. Niepostrzeżenie niewoli ona naszą 
myśl i uprowadza w wypisywany świat, tym właśnie oryginalny, że czytający sam 
w sobie współtworzy podpowiedziane obrazy. Konkretność i logika form lite-
rowych w obrazie zmusza malarza do traktowania postaci ludzkiej oraz innych 
elementów obrazowych równie czytelnie i zasadniczo jak literę, umownie i naj-
zupełniej swobodnie wobec prozy tak zwanego obiektywnego widzenia25.

Prócz liternictwa, pełniącego połączoną rolę ornamentu i duchowego przesła-
nia, cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy wypełnia również ornament. Ściany i stro-
py świątyni pokryte są szerokimi listwami sekwencyjnych wzorów – ornamentem 
patronowym – ujętym w wielu układach barwnych o motywach roślinnych i geo-
metrycznych. Rzędy krzyżyków, rozet, plecionek i kwiatów tworzą pasy malowane 
zgodnie z biegiem desek. Szpary w podłożu między deskami wyznaczają granice 
między zmieniającymi się wzorami. Ornamentyka ta wzorowana była na średnio-
wiecznym malarstwie gotyckim. Inspirację tę potwierdzają wspomnienia autora: 
„[…] Pomagali nam kto umiał […] przy malowaniu tła, przy ornamentach-pa-
tronach. – jak cieszyły mnie, gdy je odnalazłem i restaurowałem, tak cieszyły tu 
wszystkich swym ‘starocerkiewnym duchem’ […] , a i gubiły wszystkie braki i nie-
równości surowego drewna – desek i brusów […]”26.

Adam Stalony-Dobrzański wspomina okres swoich studiów na Akademii, kie-
dy razem z Władysławem Cichoniem pracował w dwóch drewnianych gotyckich 
kościółkach: w Łopusznej i Harklowej na Podhalu. W obu kościołach młodzi ar-
tyści odkryli średniowieczne polichromie patronowe, które po konserwacji czę-
ściowo pozostawili na Podhalu, a częściowo przekazali do Muzeum Narodowego 
w Krakowie w Sukiennicach. Obecnie polichromia z kościoła w Harklowej ekspo-
nowana jest oddziale Muzeum w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, a polichromia 
z kościoła w Łopusznej zdobi ściany narteksu świątyni pod dzwonnicą.

Wspomniane malarstwo pochodzi z początków XVI wieku i realizuje typ de-
koracji patronowej, będącym trzecim, po układach dywanowych i kasetonowych, 
sposobem zdobienia wnętrz, przeżywającym swój rozkwit w Europie Środkowej na 

25 K. Czerni, op. cit., s. 65.
26 A. Siemieniec, Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego…, s. 73.
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przełomie XV i XVI wieku27. Dekoracja ta ma swoje rysy charakterystyczne. Zło-
żona jest z pasów powtarzających się motywów ornamentalnych, które najczęściej 
odpowiadają podziałom desek i powtarzają ich szerokość. Występują w rytmicz-
nych, powtarzających się układach. Malarstwo to zyskało niezwykłą popularność 
ze względu na prostotę techniki i możliwość wykonywania go z szablonów, zatem 
nie wymagało wysokich kwalifikacji. Dekoracją taką pokrywano nakrycia wnętrza 
budynków: sklepienia i stropy.

Inny typ dekoracji, które stosował Adam Stalony-Dobrzański, składał się 
z malowanych splotów stylizowanej wici roślinnej, w którą wplatane były przedsta-
wienia postaci i scen. Wzór ten wywodził się z wyobrażeń Drzewa Życia i w swojej 
formie nawiązywał do rajskiego ogrodu28. Polichromia cerkwi św. Mikołaja Cu-
dotwórcy nie jest pierwszym, ani ostatnim dziełem, w którym artysta wykorzystał 
motywy sztuki średniowiecznego malarstwa. Inspiracje te widać na polichromii 
w Kaplicy Matki Bożej w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rado-
miu, wykonanej w latach 1938–1941, we współpracy z Janem Migdalskim i Sta-
nisławem Westwalewiczem29. Wnętrze kaplicy wypełniają sploty stylizowanych 
gałązek i wici roślinnych, spomiędzy których wyłaniają się wizerunki cudownych 
obrazów, przedstawiających Matkę Bożą i inskrypcje. Roślinność jest stylizowa-
na, artysta ukazał liście i gałęzie w schematyczny sposób, bez zamiaru oddania 
realizmu. Gdzieniegdzie pomiędzy liśćmi pojawiają się owoce, żołędzie, a nawet 
oblicza aniołów. Wiązki gałęzi tworzą strukturę wypełniającą szczelnie sklepienie 
i ściany kaplicy i malowane są niezależnie od podziałów architektonicznych. Styl 
tego malowidła wydaje się być celowo uproszczony w porównaniu do pozostałych 
polichromii, znajdujących się w przestrzeni nawy i prezbiterium kościoła. Malo-
widła tchną prostotą, każdy liść obwiedziony jest prostym, wyraźnym konturem, 
a cała kompozycja wygląda na płaską i pstrokatą. Również liternictwo dalekie jest 
do pompatyzmu i niewyszukane. Rozmieszczenie inskrypcji nie zdradza zamysłu 
kompozycyjnego, zakrzywiają się one i mienią wszystkimi barwami tęczy. Dłuższe 
zdania zostały mocno połamane, a słowa leżą na różnych wysokościach. Niektó-
rym literom brakuje geometrii, są lekko koślawe i zniekształcone. W radomskiej 
polichromii widać wyraźną stylizację, która wskazuje na odwołanie się Stalony-
-Dobrzańskiego do tradycyjnej sztuki ludowej, za jaką uważał również malarstwo 
patronowe. Sam artysta przyznaje, że jego malarstwo inspirowane jest „studiami”, 

27 B. Wolff-Łozińska, Malowidła stropów polskich 1 poł. XVI w. dekoracje roślinne i kasetonowe, 
Warszawa 1971, s. 14.

28 Ibidem, s. 9.
29 A. Siemieniec, Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego…, s. 45, 62.
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które rozpoczął na własną rękę w dziedzinie poznawania zabytków sztuki antycz-
nej i średniowiecznej:

W dziedzinie polichromii byłem samoukiem, a o arcydziełach średniowiecz-
nych mozaik, ikon czy fresków, dowiadywałem się z książek […], w myśleniu 
zły jestem i wstyd mi, że mogłem być tak długo ospałym i krótkowzrocznym, że 
tak późno dostrzegłem ikonę, malarstwo antyczne oraz witraż. I dziś wiem, że 
drogi myślenia plastycznego podpowiedziało mi właśnie liternictwo u prof. L. 
Gardowskiego30.

W zbiorach twórcy znajdują się liczne szkice, będące świadectwem tych słów, 
przedstawiają studia twarzy – głównie z rzeźb romańskich i gotyckich, ale też wcze-
snych ikon bizantyjskich. Stalony-Dobrzański posiadał również pokaźną bibliotekę 
i dziesiątki teczek uporządkowanych według tematów ikonograficznych z setka-
mi wycinków z albumów, katalogów, magazynów i czasopism, przedstawiającymi 
dzieła sztuki sakralnej minionych epok.

Znając stosunek Stalony-Dobrzańskiego do tradycji sztuki europejskiej, nie 
może dziwić, że wybrał on ornament patronowy jako główny element w polichro-
mii w Michałowie. Drewniana cerkiew przypominała artyście wnętrza podhalań-
skich kościółków, w których pracował w latach 30. i być może przywoływała wspo-
mnienia i melancholię związaną ze szczęśliwym okresem studiów i pierwszych 
sakralnych realizacji twórczych. Wybrał on znany sobie motyw, który świetnie kom-
ponuje się z drewnianym wnętrzem. Malarstwo to nie próbuje ukryć materiału po-
przez zatarcie podziałów między deskami, jak stałoby się w przypadku polichromii 
z realistycznie traktowanymi kompozycjami. Odwrotnie – stoi ono w opozycji do 
iluzjonistycznego malarstwa, które zaczęło przeważać w sztuce cerkiewnej XVIII 
i XIX wieku. Adam Stalony-Dobrzański wybrał motyw, który podkreśla architek-
turę cerkwi oraz materiał, z którego została zbudowana. Idea ta pokrywa się z jego 
prywatnym rozumieniem sztuki sakralnej, w której cenił szczerość i prostotę.

Podsumowanie

Polichromia cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie wykonana przez 
Adama Stalony-Dobrzańskiego to ważne dzieło dla zrozumienia jego twórczości, 
opartej na głębokiej wierze religijnej i studiach historycznych. Malowidła przesy-
cone są cytatami ze średniowiecznego malarstwa bizantyńskiego, zarówno w swo-
jej estetyce, jak i układzie ikonograficznym. Artysta dostosował kanon rozmiesz-
czania motywów wykształcony w przestrzeniach świątyń krzyżowo-kopułowych 

30 Ibidem, s. 46.
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do architektury niewielkiej drewnianej cerkwi na Białostocczyźnie. Dzieło to jest 
powrotem do mistyki sztuki bizantyńskiej, jednak bynajmniej nie z XIX-wiecznej 
historycznej perspektywy neo-stylu, łączącej realizm z niektórymi motywami sztu-
ki dawnej, poddanej swobodnemu przetworzeniu. Tradycja jednoczy się w Micha-
łowie z zupełnie nowym spojrzeniem na sztukę sakralną. Adam Stalony-Dobrzań-
ski nie waha się używać abstrakcyjnych barw w przedstawieniach świętych twarzy, 
bez drwiny odwołuje się do pstrocizny sztuki ludowej w ornamencie. Miesza wiele 
sprzecznych, wydawałoby się, ze sobą elementów, które jednak składają się na jed-
norodny program wystroju świątyni. W latach 1961–1963 na wzór michałowskiej 
polichromii artysta udekoruje, tym razem z pomocą Jerzego Nowosielskiego, cer-
kiew pw. Przemienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce, ponownie wykorzy-
stując łączenie patronowego ornamentu i elementów wzorowanych na malarstwie 
bizantyńskim.

SUMMARY 

Inga Pawlicka
An Image, a Word and an Ornament as an Inseparable Whole 
in the Wall Paintings of the Orthodox Church of St. Nicholas 

the Wonderworker in Michałowo by Adam Stalony-Dobrzański 

Keywords: Adam Stalony-Dobrzański, polychrome, Orthodox art, Michałowo

Created in the years 1954–1955, polychrome of the church of St. 
Nicholas the Wonderworker in Michałowo is important work of Orthodox 
art. The interior decoration, both in design and execution, is an individual 
and complete work of Adam Stalony-Dobrzański. It reveals the most 
important features of his style, which crystallized in the 50’s. The paintings 
are filled with quotes from medieval traditions, both Byzantine and Gothic. 
Adam Stalony-Dobrzański introduced new interpretative qualities and 
made a synthesis of two traditions – the East and the West, unprecedented 
in contemporary sacred painting, translated into the language of modernity, 
and illustrated in his own, innovative way.
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Along the ornamental stripes of the ornamental decoration, the artist 
placed hand-painted sequences of letters forming inscriptions – quotations 
from the Holy Bible, explaining the meaning of figural representations. They 
complement, explain and develop the ideological meanings shown in the 
form of an image. The iconographic arrangement of the wall decorations, 
which is a transformation of the canon formed after iconoclasm in the spaces 
of cross-domed temples, was adapted to the architecture of the interior of the 
wooden church, creating a homogeneous and coherent ideological program.
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Polichromie cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny w Gródku. Próba rozpoznania

Gródek i Supraśl od ponad pięciuset lat łączą historyczne więzi. Na przełomie 
XV i XVI wieku obok drewnianego zamku Supraśl na niewielkim wzgórzu nad rze-
ką Supraślą, w jednym z najstarszych ośrodków1 województwa trockiego wzniesio-
no cerkiew, do której przybyli prawosławni zakonnicy2. Na początku XIX wieku 
w protokole powizytacyjnym drewnianej świątyni wizytator odnotował, iż zbu-
dowano ją na planie sześciokąta w 1789 roku, a jej kolatorem był książę Dominik 
Radziwiłł3. Według innych źródeł, powstała ona kilka lat wcześniej przy wsparciu 
Szczęsnego Potockiego4. Przypuszczalnie w początkowym okresie istnienia cerkwi 
znalazła się w niej ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem, jeden z najmniej rozpozna-
nych maryjnych wizerunków na Podlasiu. Mroki niepewności na jej temat rozja-
śniła nieco notatka z końca XIX wieku. W 1889 roku parafia w Gródku obchodziła 
rocznicę stulecia cerkwi, z tej okazji ikonę poddano „odnowieniu” i oględzinom 
w Moskwie. Oceniający ją specjaliści orzekli, że jest dziełem szesnastowiecznym, 

1 Gródek powstał przypuszczalnie w XII w. por. Katalog zabytków sztuki w Polsce, pow. 
białostocki, t. XII, z. 3, red. M. Zgliński, K. Kolendo-Korczak, Warszawa 2016, s. 72 [dalej: KZSP].

2 Księga wizyty dekanatu podlaskiego przeze mnie księdza Bazylego Benedykta Guttorskiego dzie-
kana podlaskiego, plebana golniewskiego w roku 1773 miesiąca Novembra dnia 17 iuxta vetus kalen-
darza sporządzona, opr. J. Maroszek, W.F. Wilczewski, Białystok 1996,  s. 57  i n.; A. Mironowicz, 
Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku, Białystok 1991, s. 268; G. Sosna, 
A. Troc-Sosna, Święte miejsca i cudowne ikony. Prawosławne sanktuaria na Białostocczyźnie, Białystok 
2001, s. 211.

3 Lietuvos valstybės istorijos archyvas [Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne],Wilno, Akta 
wizyty generalnej dekanatu nowodworskiego i białostockiego w 1804 r. odbytej, F. 634-I-60, k. 158.

4 KZSP, s. 74.
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wzorowanym na ikonie z wileńskiego klasztoru Trójcy Świętej, którą miała przy-
wieźć z Moskwy Helena, małżonka króla Aleksandra Jagiellończyka5.

Ikona, podobnie jak cerkiew w Gródku nie przetrwała do naszych czasów. Na 
miejscu kolejnej drewnianej świątyni z 1858 roku, spalonej w 1943 roku, już po 
II wojnie światowej została wzniesiona obecna murowana (budowa: 1946–1969, 
konsekracja 1970)6. Znalazły się tam niezwykłe polichromie Adama Stalony-Do-
brzańskiego, będące realizacją współczesnej koncepcji polichromii cerkiewnych. 
Współczesne ikony i polichromie, nierzadko z rezerwą przyjmowane przez wier-
nych, zaś z entuzjazmem przez historyków sztuki, znalazły się w polu zaintereso-
wania badaczy, przede wszystkim za sprawą Krystyny Czerni7 i Anny Siemieniec, 
autorki wielu artykułów poświęconych twórczości Adama Stalony-Dobrzańskiego8.

Wedle błędnej, niestety rozpowszechnionej opinii, ikony ograniczane suro-
wym kanonem, nie ulegały przemianom formalnym. Oznaczałoby to, że przez całe 
stulecia zakonnicy, a w czasach nowożytnych także świeccy artyści niestrudzenie 
kopiowali i czynią to nadal wzory z początków epoki chrześcijańskiej. Pogląd ten 
stoi jednak w sprzeczności z faktem pojawiania się nowych tematów. Do kanonu 
ikony w przeszłości odnosiły się np. akta moskiewskiego soboru Stu Rozdziałów 
(Стоглавый Собор), zwołanego w 1551 roku i soboru z lat 1553–1554, w których 
ikony greckie (np. z Konstantynopola lub Góry Athos) są wymieniane jako kano-
niczne wzory malarstwa ruskiego9. Tym niemniej wielu badaczy formalne prze-
miany ikony postrzega jako „upadek” i składa na karb latynizacji albo okcyden-
talizacji, rozumianej jako przyjmowanie wzorców kultury zachodniej. Latynizację 

5 Посетитель, Городок, „Литовские епархиальные ведомости”, nr 53 [1889], s. 468–469; 
Епископ Иосиф [Соколов], Гродненский православно-церковный календарь, или Православие 
в Брестско-Гродненской земле в конце XIX в., Воронеж 1899, s. 220.

6 KZSP, s. 74.
7 K. Czerni, Nowosielski w Małopolsce. Sztuka sakralna, Kraków 2015; eadem, Nowosielski – sztu-

ka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin, Białystok 2019.
8 Anna Siemieniec opracowuje pełną dokumentację oraz analizę witraży Adama Stalony-Do-

brzańskiego, jest ona autorką monografii: Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego wobec tradycji sztu-
ki chrześcijańskiego Zachodu i Wschodu. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora 
ks. bp. prof. Michała Janochy i promotora pomocniczego ks. dr. Henryka Paprockiego na Wydzia-
le „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, obroniona w czerwcu 2021 roku. Jednocześnie 
dokumentacją oraz popularyzacją twórczości Stalony-Dobrzańskiego zajmuje się wnuk artysty, Jan 
Pawlicki (w literaturze występujący jako Jan Stalony-Dobrzański), autor strony internetowej: <http://
stalony-dobrzanski.info> (dostęp: 12 grudnia 2021); A. Siemieniec, Witraże Adama Stalony-Dobrzań-
skiego w cerkwi pw. Narodzenia NMP w Gródku [w druku]; Autorce serdecznie dziękuję za udostęp-
nienie mi artykułu.

9 A. Sulikowska-Gąska, Translatio imperii. Greckie i bałkańskie tradycje na Rusi Moskiewskiej 
w XVI wieku, [w:] Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, t. IV, red. M. Kuczyńska, J. Stradomski, 
W. Stępniak-Minczewa, Kraków 2009, s. 121–137.
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prawosławia zarzucano nawet takim słynnym jego obrońcom, odnowicielom życia 
religijnego i kulturalnego w metropolii kijowskiej jak kniaź Konstantyn Ostrogski, 
założyciel Akademii w Ostrogu, której rektorem był Cyryl Lukaris, późniejszy pa-
triarcha Konstantynopola. „Latynizatorem” miał też być Piotr Mohyła, absolwent 
paryskiej uczelni, a następnie twórca kolegium kijowskiego10. W Rzeczpospolitej 
Jagiellonów i Wazów Kościół Ruski utrzymywał ożywione stosunki z patriarchatem 
ekumenicznym, lecz uległy one zerwaniu w epoce saskiej. W czasie zaborów kieru-
nek wpływów uległ zmianie, a polskie prawosławie uległo całkowitej moskalizacji11. 
Okcydentalizacja sztuki cerkiewnej, rozumiana jako przyjmowanie zachodnich 
rozwiązań (sposobów malowania, technik i tematów), była obiektywnym faktem, 
wynikającym głównie z gustów ktitorów cerkwi i ich upodobań estetycznych12.

W poniższych rozważaniach podejmę próbę analizy polichromii cerkwi pw. 
Narodzenia NMP w Gródku na naszkicowanym tle późnego malarstwa ikonowego 
na Podlasiu. Polichromie Adama Stalony-Dobrzańskiego w Gródku stały się bazą 
do powstania podobnych rozwiązań artystycznych na Podlasiu. Późne ikony I Rze-
czypospolitej były malowane zwykle odmiennie niż nakazywała tradycja: techniką 
olejną, a nie temperową, nie na desce, lecz na płótnie i często światłocieniowo, nie 
zaś linearnie. Tym niemniej powstawały one dla świątyń obrządku wschodniego, 
najczęściej dla cerkwi unickich, bowiem prawosławnych było wówczas znacznie 
mniej (w Bielsku, Zabłudowie i Drohiczynie). Trzeba jednak pamiętać, że do na-
szych czasów przetrwała niewielka liczba obiektów, a zatem próba jest zbyt mała, 
aby na jej podstawie wyciągać wnioski natury ogólnej. Co więcej, nowożytne ikony 
na Podlasiu najczęściej nie były dziełem warsztatów klasztornych, a przynajmniej 
takie nie dominowały w krajobrazie kulturowym. Zapewne malowano je w prowin-
cjonalnych warsztatach, o których przy obecnym stanie badań niewiele wiadomo. 
Istnieją archiwalne dowody aktywności tylko trzech takich ośrodków: w XVI w. 
klasztornej pracowni na Kołoży w Grodnie, w XVII w Lipsku nad Biebrzą, w XVIII 
stuleciu zaś w prawosławnym klasztorze w Drohiczynie. Znane są nazwiska kilku 
twórców, np. Hrynia Iwanowicza z Zabłudowa, czynnego w XVI w., niejakiego 
Szymona w Lipska, tworzącego w pierwszej tercji XVII wieku i Józefa Turskiego 
z Drohiczyna z końca XVIII wieku, ale – z wyjątkiem Szymona – nie znamy ich 

10 J. Gułowski, „Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej: problem ka-
nonu”, Michał Janocha, Warszawa 2001, [recenzja], „Saeculum Christianum: pismo historyczno-spo-
łeczne”, nr 9/2, 2002, s. 306, przyp. 1.

11  Ibidem.
12 A. Gronek, Okcydentalizacja sztuki cerkiewnej na ziemiach ruskich dawnej Rzeczypospolitej 

w XVI i XVII w., [w:] Między Wschodem a Zachodem: prawosławie i unia, Warszawa 2017, s. 330–370; 
w tym kontekście zob. także M.P. Kruk, Ikony-obrazy w świątyniach rzymskokatolickich dawnej Rze-
czypospolitej, Kraków 2011, s. 178.
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dzieł. Nie wiemy też, jak długo działały wymienione warsztaty, ani nawet, jak wiele 
świątyń zaopatrywały. Fakt, że drohiczyńska pracownia monasterska realizowała 
także zamówienia dla kościoła Misjonarzy w Siemiatyczach, potwierdza bardzo 
interesującą w kontekście podlaskiej wielokulturowości tezę o ponadkonfesyjnej 
współpracy różnych tradycji sakralnych na Podlasiu.

Istniejący na Podlasiu model kulturowy został zmieniony metodami admini-
stracyjnymi w 1839 r., wraz ze zniesieniem unii brzeskiej. Wtedy z unickich świą-
tyń arbitralnie usuwano ikony uznane przez władze za niedostatecznie kanoniczne. 
Wiele z tych dzieł zostało przeniesionych do cerkwi cmentarnych, ich miejsce zaś 
zajęły ikony malowane w specjalnie otwartych pracowniach w Petersburgu i Wil-
nie13. Zapewne w tym samym czasie usunięto też obiekty bezcenne, takie jak zacho-
wana szesnastowieczna ikona Znamienije w cerkwi w Topilcu. Tym niemniej do 
naszych czasów przetrwały nieliczne ikony, do czego w dużej mierze przyczyniły 
się kradzieże i pożary. Wnętrze cerkwi wypełniały także inne malowane elementy 
wyposażenia. Protokoły powizytacyjne świadczą, że ściany wielu unickich cerkwi 
pokrywały polichromie. Znajdowały się one m.in. w zniszczonej w pożarze cerkwi 
w Czyżach i nieistniejącej już dziś drewnianej cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku. 
Wobec braku materiałów trudno orzec, czy był to wyraz tradycji, a ściany świą-
tynne wypełniał barwny program ikonograficzny, zamykający treść symbolicznego 
przekazu przedstawień w ikonostasie, czy li tylko próba ozdobienia ściennej płasz-
czyzny.

Również współcześni artyści tworzą polichromie na ścianach cerkwi i warto się 
przyjrzeć temu fenomenowi w perspektywie historycznej i artystycznej. W drugiej 
połowie XX wieku do najwybitniejszych twórców należeli Adam Stalony-Dobrzań-
ski i Jerzy Nowosielski. Pierwszy z nich w latach 1952–1955 wraz z zespołem mala-
rzy, do którego należeli Jerzy Nowosielski, Krystyna Zwolińska, Marian Warzecha, 
Teresa Rudowicz, Adam Siemianowicz oraz Jan Śliwiński, wykonał polichromie 
w cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gródku i zaprojektował do 
niej witraże (1953–1955)14.

Biografię artysty przypomniała ostatnio Anna Siemieniec. Adam Stalony-Do-
brzański (1904–1985) – malarz, grafik, liternik, konserwator dzieł sztuki był profe-

13 Szerzej na ten temat J. Tomalska, Nowy początek, Wyposażenie cerkwi w obwodzie białostockim 
i na ziemiach sąsiadujących około 1839 r., [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej 
Rzeczypospolitej, t.  IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013, s. 327–343.

14 A. Siemieniec, Projekty i realizacje witrażowe Adama Stalony-Dobrzańskiego dla warszawskich 
parafii prawosławnych, „Sacrum et Decorum” 9, 2016, por. <https://sacrumetdecorum.pl/projekty-
-i-realizacje-witrazowe-adama-stalony-dobrzanskiego-dla-warszawskich-parafii-prawoslawnych/> 
[dostęp: 12 grudnia 2021].
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sorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie prowadził Katedrę Liternictwa, 
przede wszystkim zaś – znakomitym witrażystą15. Badaczka przedstawiła w oparciu 
o wspomnienia krakowskiego malarza, okoliczności powstania polichromii i wi-
traży w cerkwi w prowincjonalnym Gródku. Stalony po raz pierwszy przybył do 
Gródka, a następnie stał się „podlaskim” witrażystą, dzięki pewnemu zaprzyjaź-
nionemu krakowskiemu parafianinowi, który w czasie intronizacji metropolity 
Makarego (Oksijuka) w Warszawie latem 1951 roku podjął rozmowę z księdzem 
Włodzimierzem Doroszkiewiczem, ówczesnym proboszczem cerkwi w Gródku, 
późniejszym metropolitą Bazylim. Przedstawił sylwetkę Adama Stalony-Dobrzań-
skiego i właściwie zareklamował proboszczowi krakowskiego malarza. W rezulta-
cie tych wydarzeń artysta zupełnie dotąd nie związany z regionem, stał się twórcą 
wielu podlaskich dzieł, a wśród nich polichromii cerkwi w Gródku. Stalony-Do-
brzański zaproponował również witraże do cerkwi. Anna Siemieniec zwróciła uwa-
gę, iż dla artysty był to pierwszy projekt okien świątyni prawosławnej, a zarazem 
w ogóle pierwsza tego typu realizacja w kręgu sztuki prawosławnej, nawiązująca 
bezpośrednio do bizantyńsko-ruskiej tradycji ikonograficznej16.

Freski i polichromie w świątyniach chrześcijańskich pojawiły się już w line-
arnym malarstwie katakumbowym w Rzymie, Syrakuzach i Neapolu17. Tę tradycję 
rozwijały mozaiki znane w IV w. oraz freski, szeroko rozpowszechnione w sztuce 
chrześcijańskiej. Polichromie, zdaniem Adama Stalony-Dobrzańskiego, są podsta-
wowym źródłem koloru i wystroju wnętrza świątyni18, przyjrzyjmy się zatem same-
mu dziełu. Ściany gródeckiej cerkwi wypełniają zrytmizowane szeregi ascetycznie 
wydłużonych, linearnie malowanych postaci, przywołujących mozaikowe procesje 
z kościoła San Vitale w Rawennie, czasem zaś średniowieczne polichromie. Hiera-
tyczne sylwetki świętych są malowane z zachowaniem surowego linearyzmu form 
i barw. Izokefalicznie ukazane postacie smukłych, siwowłosych i siwobrodych 
świętych są odziane w białe apostolskie szaty ze skromnymi niebieskimi akcenta-
mi. Symbolika kolorów wydaje się oczywista: biel to niewinność, czystość i odnowa 
duchowa. Biel to również barwa szat apostołów, czasem także aniołów. W Gródku 
święci, ukazani w zrytmizowanej procesji, niosą dary do symbolicznie przedsta-
wionego złocistougrowego Tronu.

15  A. Siemieniec, Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego… [w druku].
16 Ibidem. Autorka uściśla, iż do połowy XX w. nie istniały rozwiązania, wyraźnie łączące za-

chodnie i wschodnie doświadczenie sztuki sakralnej i nawiązujące do tradycji ortodoksyjnej, szcze-
gólnie zaś do wielowiekowego dziedzictwa sztuki ikonowej.

17 J. Sprutta, Najstarsze przedstawienia Matki Bożej, „Salvatoris Mater” , nr 2 (42), 2009, s. 151–157.
18 A. Siemieniec, Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego…[w druku].
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Jedna z prostokątnych płaszczyzn, ograniczona prostą białą linią, jest ilustracją 
starotestamentowej sceny: prorok Mojżesz ujrzał na Górze Synaj krzew, który go-
rzał, lecz nie uległ spaleniu. Scena symbolizowała dziewicze macierzyństwo Matki 
Bożej, która będąc Matką pozostała Dziewicą: przed narodzeniem Chrystusa, pod-
czas i po Jego narodzinach. Adam Stalony-Dobrzański ukazał ów Gorejący Krzew 
w prawej części kompozycji, usytuowany na symbolicznie przedstawionej skale, 
złożonej z krystalicznych brązowych elementów, zwieńczonych rozkrzewioną ro-
śliną. Centralną część korony krzewu zajmuje tondo z półpostacią Matki Bożej 
i przedstawionym na tle medalionu Dzieciątkiem Jezus na piersiach. Matka o uło-
żonych w geście oranty dłoniach, nosi maforium w odcieniu ciemnej, rozbielonej 
purpury, Jezus zaś biały chiton i himation w kolorze maforium Matki, prawą dłoń 
unosi w geście błogosławieństwa. Z lewej strony spoza liści krzewu wychyla się pół-
postać zwróconego w lewo anioła, trzymającego w obu dłoniach tablice Przykazań 
Bożych. W lewej części sceny artysta umieścił sylwetkę Mojżesza, zawiązującego 
sandał i odwracającego się z bojaźnią od płonącego krzewu. Zwracającym uwagę 
detalem tej sceny jest paleta barw, ograniczona do ultramarynowego błękitu w par-
tii tła, sjeny palonej w partii krzewu, konturów postaci i akcentów na szatach anioła 
oraz łamanego szarością brązu skał i bardzo ciemnych, rozświetlonych kilkoma bli-
kami oblicz wszystkich postaci.

W równie ciemne karnacje zostali wyposażeni aniołowie ukazani w półposta-
ciach na tle ugrowobrązowych tond, z błękitnymi skrzydłami, długimi brązowymi 
włosami i szlachetnymi, regularnymi rysami twarzy. Inne przedstawienie powtarza 
ikonografię ikony Matki Bożej Krzew Gorejący, obdarzonej skomplikowaną sym-
boliką, zawartą m.in. w nałożonych na siebie czteroramiennych gwiazdach. Cen-
trum kompozycji wypełnia ujęta wprost półpostać Matki z Dzieciątkiem na lewym 
ręku, z głową lekko pochyloną na prawe ramię i spojrzeniem skierowanym na wi-
dza. Prawą dłoń unosi w geście powtarzającym układ palców błogosławiącej dłoni 
Chrystusa Pantokratora, o Jej ramię zaś wspiera się drabina, symbolizująca wzno-
szenie się ludzi ku Niebu, jak we śnie proroka Jakuba. Ceglastocynobrowa czte-
roramienna gwiazda symbolizuje płomienie, ogarniające gorejący krzew, a naroża 
gwiazdy błękitnej zawierają symboliczne, zoomorficzne przedstawienia czterech 
ewangelistów pod postacią Anioła, Wołu, Orła i Lwa, głoszący Słowo w czterech 
stronach świata, zgodnie z Objawieniem św. Jana. Wokół przedstawienia gromadzą 
się archaniołowie. Również w tej scenie kolorystyka jest stonowana, ograniczona 
do odcieni błękitu, ugru, łamanych brązów i bieli. Wizję Krzewu Gorejącego, opi-
suje Księga Wyjścia: 
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Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził 
owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł 
Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew pło-
nął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Po-
dejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie 
spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał 
«Bóg do» niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: 
«Oto jestem». Rzekł mu [Bóg]: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż 
miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem 
Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Moj-
żesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga (Wj 3, 1–6)19. 

Scenę, namalowaną przez Adama Stalony-Dobrzańskiego wedle biblijnego 
opisu, uzupełniają w prawym dolnym rogu sylwetki trzech białych owiec ukaza-
nych nieco od góry. Takie wyobrażenia teologowie bizantyńscy w XI wieku łączyli 
z ideą dziewiczego macierzyństwa Maryi. Kilkakrotne pojawienie się tego tematu 
na ścianach cerkwi w Gródku wynika z maryjnego wezwania świątyni.

Nie mniej istotną rolę w gródeckich polichromiach odgrywają wyraziste napi-
sy cyrylicą, nie ograniczające się, jak można by oczekiwać, do hierogramów świę-
tych. Napisy są bowiem zarówno rodzajem precyzyjnego określenia postaci i scen 
oraz wyrazistym znakiem plastycznym. Tę tezę potwierdzają barwne szeregi liter 
tworzące ozdobne fryzy, jak zwielokrotniony symbol maryjny „MP” ujęty w ple-
cionkę o kwadratowych formach, inspirowaną być może jej wersją celtycką. Nie ma 
pewności, czy jest ona symbolem odradzania się życia, bowiem ta kwestia wymaga 
pogłębionych badań. Tak więc sceny figuralne, witraże i napisy tworzą w cerkwi 
w Gródku spójną całość, odnoszącą się do postaci Matki Bożej i Jej żywota. Ża-
den z elementów polichromii nie dominuje nad pozostałymi, równowaga między 
architekturą i wystrojem wnętrza wprowadza do świątyni nastrój ponadczasowej 
medytacji, pogłębiany rytmicznym układem ascetycznych sylwetek świętych, kie-
rujących spojrzenie na widza, oraz napisami. 

Jest niezwykle interesujące, dlaczego Adam Stalony-Dobrzański w cerkwi 
w Gródku zastosował tak powściągliwe plastycznie środki wyrazu: surowy line-
aryzm, hieratyczność przedstawień i stonowaną, ograniczoną do kilku kolorów 
paletę barw. Wszak ściany świątyń (cerkwi i kościołów) w średniowieczu i epoce 
nowożytnej, zarówno na Bałkanach, jak i na Rusi, wypełniały freski o znacznie 
bogatszej gamie kolorystycznej. Wydaje się, iż autor, wybierając tak ascetyczne 
środki wyrazu, z jednej strony odniósł się do pojmowania świata przez pierwszych 
chrześcijan, by lepiej zrozumieć współczesność, która z historii przecież wynika. 

19 Biblia Tysiąclecia por. <https://biblia.deon.pl/2010/rozdzial.php?id=53>.
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Z drugiej strony można przypuszczać, iż uznał przywrócenie autentyzmu języka 
sztuki za fundament powrotu do podstawowych wartości. Być może polichromia 
gródeckiej cerkwi była elementem rozważań o obecności sztuki we współcze-
snych realizacjach sakralnych i jej formach. Oczywiście każda sztuka jest odbiciem 
swojego czasu i nie może być prostym powtórzeniem form historycznych (gdyby 
wystarczyło proste kopiowanie, artyści byliby zbędni). Sztuka jest i być powinna 
sposobem poznawania siebie, otaczającego nas świata, a nawet Kosmosu. Adam 
Stalony-Dobrzański zdaje się mówić, że bez powrotu do podstawowych wartości 
i ustalenia hierarchii pojęć, stracimy nie tylko wrażliwość, lecz także umiejętność 
widzenia i słyszenia rzeczy najważniejszych. Stracimy związek z naszą historią, toż-
samością i kulturą, a zamiast pełni wybierzemy pustkę i połyskliwy świat pozorów.

Polichromia cerkwi w Gródku jest zrealizowana odmiennie niż w później de-
korowanej przez artystę cerkwi św. Mikołaja w Michałowie. Wypełnia ona szczel-
nie powierzchnię ścian, odrealnione postacie pochylają nad wiernymi, przemawia-
jąc językiem gestów i kolorów, a z wysokości kopuły czuwa nad wszystkim symbol 
Ducha Świętego. Malowidła uzupełniają bogate pasy ornamentów. Mimo tych 
różnic w obu świątyniach polichromie przenoszą nas w platoński świat idealny, 
w czym nie przeszkadza wyrazisty kontur ani ozdobna grafika napisów. Polichro-
mie są powrotem do świata wartości niematerialnych. Są też swego rodzaju powro-
tem do estetyki i ikonograficznego programu świątyń wczesnochrześcijańskich, 
których ściany szczelnie wypełniały doskonale do dziś zachowane barwne mozaiki, 
poza tym powrotem do sztuki idealnej i idei sztuki. Świata, w którym sztuka nie 
budzi podziwu ze względu na zręczność artysty-imitatora, który z fotograficznym 
realizmem odtwarza świat widzialny, ale uczy spojrzenia na inną rzeczywistość, 
dostępną jedynie wybranym.

Anna Siem ieniec, która analizuje witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego 
i opracowuje pełną dokumentację tej twórczości, w rozprawie doktorskiej celnie 
podsumowała prace artysty, konstatując, że wewnętrzna geometria i abstrakcja 
ikony, umowność i lapidarność przedstawień, ujęcia hieratyczne, statyczne i pła-
skie o wyraźnym rysunku, minimalizacja perspektywy i światłocienia, a także 
określona symbolika koloru to wartości, które można niejako naturalnie zreali-
zować w strukturze witrażu. Odpowiadają one cechom sztuki bizantyńskiej, były 
realizowane w epoce romańskiej, współcześnie zaś wpisują się w określone nurty 
malarstwa nowoczesnego, do których w witrażownictwie nawiązywał Stalony-Do-
brzański20. Te same cechy są dostrzegalne w jego polichromiach.

20 A. Siemieniec, Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego… [w druku]. 
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SUMMARY

Joanna Tomalska-Więcek
Polychromes of the Church of the Nativity of the Blessed 

Virgin Mary in Gródek. 
Recognition Attempt

Keywords: Podlasie, Orthodoxy, Orthodox Churches in Podlasie, Orthodox 
Church,  Gródek, polychromes, Adam Stalony-Dobrzański

Byzantine temples were richly equipped with polychromes, mosaics and 
frescoes, constituting a very carefully thought-out ideological complement 
to the church. In each artistic era, they were an expression of their era. In 
the modern era, sometimes there were polychromes referring to Byzantine 
works or – in Uniate churches – corresponding to the spirit of the era, as in 
the church in Czyże in Podlasie. In the mid-twentieth century, Adam Stalony- 
-Dobrzański, an artist associated with Krakow, undertook the creation of 
new polychromes in new Orthodox churches in Podlasie, corresponding to 
the challenges of contemporary art. The content of the article is an attempt to 
introduce this masterpiece in the first place.
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Program polichromii według koncepcji ikonografa*

Przemyślany program polichromii cerkwi w Przemkowie był dla profesora 
Adama Stalony-Dobrzańskiego podstawą realizacji wnętrza świątyni. W wywia-
dzie udzielonym w 1966 roku dla „Tygodnika Powszechnego” ikonograf objaśnił 
swój program. Niniejszy podrozdział jest próbą odnalezienia w wypowiedziach 
profesora przesłania, którym się kierował, projektując polichromię wnętrza cerkwi 
w Przemkowie. 

Zdaniem Dobrzańskiego w świątyni zbieramy się, gdyż chcemy znaleźć Boga 
i zarazem znaleźć nasze miejsce w świecie. Dlatego wnętrze kościoła musi za-
praszać człowieka, nie może zaś go odpychać. Kolor daje wnętrzu pewne ciepło, 
sprawia, że człowiek nie czuje się osamotniony. Profesor podkreślał, że nie cho-
dzi mu o obecność dekoracji w stylu barokowym. Nadmiernie bogate zdobienia 
mogą sprawić, że człowiek poczuje się we wnętrzu kościoła zbyt zadowolony, a jest to 
skutek przeciwny założonemu przez twórcę polichromii. Adam Stalony-Dobrzański 
uważał, że współczesny człowiek czuje się osamotniony, a w kościele szuka rozwią-
zania tego problemu. Wnętrze o charakterze zbyt surowym może to poczucie spo-
tęgować, utrudniając rozwiązanie tej trudnej dla człowieka sytuacji. Dlatego pro-
fesor uważał, że malarz projektujący polichromię musi pamiętać o zasadniczym 
przeznaczeniu kościoła, o odprawiającej się w nim liturgii. Polichromia odgrywa 
w kościele rolę analogiczną do muzyki, ma wzbogacać przeżycie nabożeństwa, 

* Podrozdział opracowany na podstawie artykułu: J. Popiel, ks., O polichromii kościoła. Rozmowa 
z prof. Adamem Stalony-Dobrzańskim, „Tygodnik Powszechny”, nr 35 (918), 1966, s. 3 i 5.
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podkreślając jego znaczenie, zarazem jest on akompaniamentem, który nie może 
zagłuszać liturgii. Człowiek nie jest jedynie intelektem, jego zmysły również mu-
szą być zaangażowane. Ewangelia odnosi się w pozytywny sposób do otaczającego 
człowieka bogactwa świata. Można wspomnieć słowa o liliach polnych. Nie znaczy 
to, by wprost przenosić na ściany kościoła elementy inspirowane naturą. Stworzona 
wizja świata, odkupionego kosmosu, musi być maksymalnie uproszczoną syntezą. 

Według Adama Stalony-Dobrzańskiego, traktowanie sztuki przedstawiającej 
w dekoracji kościoła jako „Biblii pauperum” jest już przestarzałe, gdyż obecnie 
przekazywanie treści poznawczych dokonuje się przeważnie za pomocą drukowa-
nego słowa. Jednakże nie trzeba zapominać, że żyjemy zarazem w czasach, w któ-
rych wpływ czynników wizualnych na człowieka jest niezwykle silny, by wspo-
mnieć choćby oddziaływanie kina czy telewizji. Kościół powinien zatem otwierać 
przed człowiekiem jakby panoramę tajemnic Bożych, pamiętać, że człowiek pra-
gnie widzieć i słyszeć, a samo rozumienie go nie zadowala. Kościoła nie tworzą 
jedynie intelektualiści, dla których te elementy są mniej istotne.

W wywiadzie profesor zaznaczał, że prawdziwy artysta nie powinien się oba-
wiać tematu, nie jest on przeszkodą, bowiem daje artyście okazję do wyzwolenia 
się od czystego formalizmu i przełożenia na język sztuki najgłębszych bosko-ludz-
kich treści. Profesor wyraził sprzeciw wobec narracji o charakterze ilustracyjnym. 
Ściany kościoła nie są przestrzenią do relacjonowania świętej historii. Wizja prawd 
wiary tworzona przez artystę musi być bardzo syntetyczna, a postać potraktowa-
na w pewien umowny sposób, z pewnością jednak nie realistycznie. Zamiast opo-
wiadania, powinna być wizja. Krakowski artysta stwierdził, że koncepcja „Biblii 
pauperum” jest do przyjęcia, pod warunkiem, że Biblia będzie opowiedziana języ-
kiem zrozumiałym dla współczesnego człowieka. 

Profesor podkreślił, że jest zwolennikiem umieszczania tekstów w dekoracji 
kościelnej. Artysta nadmienił, że stawia mu się nieraz zarzuty, że pisze kilometra-
mi. Jego zdaniem, odpowiednio dobrany i umieszczony we właściwym miejscu 
tekst, przeczytany w ciszy i w samotności, głębiej zapada w świadomość człowieka, 
niż gdy się go przeczyta w książce lub usłyszy z ambony. Taki tekst może się potem 
zjawić w życiu jako odpowiedź na pewne problemy lub jako motyw skłaniający do 
działania. 

Sprawa programu, zdaniem profesora, należy do najważniejszych, ale zarazem 
i najtrudniejszych do rozwiązania problemów. Program to jakby ułożenie takiego 
kazania, które przez długie lata będzie wywierało swój wpływ na uczęszczających 
do kościoła wiernych. Kazanie musi być ułożone logicznie, oparte na teologii, łą-
czące się z liturgią. Kunszt artysty polega na tym, aby treści ułożone, być może we 
współpracy z kapłanem i wiernymi, uczynić wymownymi. Jest oczywiste, że musi 
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je sam rozumieć, gdyż sprawa ułożenia tekstu nie może odbywać się poza nim. 
Jego rola jest inna niż wykonawcy utworu muzycznego, który interpretuje goto-
we w sensie artystycznym dzieło. Malarz musi teologiczne treści przemienić w wi-
zję. Stąd konieczna jest jego ingerencja w program, bowiem treść i forma w dziele 
sztuki muszą tworzyć jedność. Trudnością dodatkową jest ukształtowanie wnętrza, 
do którego program musi się dostosować. Należy zdecydować, jak rozmieścić lub 
zgrupować poszczególne części kompozycji, czasem może brakować miejsca, ale 
może być go też zbyt dużo.

W przypadku obrazów w Kościele wschodnim tę kwestię wyjaśnia sama li-
turgia. Dla przykładu ikona Bogurodzicy nie może być umieszczona przed ikoną 
Jezusa Chrystusa, na jej miejscu lub zamiast niej. Tego porządku wymaga np. li-
turgiczne okadzanie obrazów. W Kościele zachodnim tradycja pod tym względem 
była zdecydowanie swobodniejsza, ale nawet w kościołach poświęconych Najświęt-
szej Dziewicy dekoracja powinna być chrystocentryczna. W dekoracji kościoła we-
wnętrznie spójnej z liturgią wyrażona jest prawda o Chrystusie, który jest głową 
Kościoła, Arcykapłanem i Ofiarą; 

On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stwo-
rzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na 
ziemi, byty widzialne i niewidzialne […] Wszystko przez Niego i dla Niego 
zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie 
(Kol 1, 15–17)1. 

Jakikolwiek byłby program dekoracji, musi się on wewnętrznie łączyć z Chry-
stusem, dlatego np. absurdem jest umieszczanie postaci Baranka w kruchcie. Do-
brzański zdecydowanie przeciwny był umieszczaniu w kościele scen lub postaci 
o charakterze historycznym, nie zaś sakralnym. Istnieje wiele takich przykładów 
w tradycji, lecz nie wszystko jest godne naśladowania. Przedstawienie w witrażu 
postaci księcia lub króla jako głównego motywu artysta uważa za nieporozumienie. 
Wierni mogą niesłusznie interpretować tę postać jako świętego.

Zasadnicze różnice w sposobie dekoracji kościoła i cerkwi wynikają z długo-
letniego rozwoju zarówno tradycji religijnej i artystycznej obu Kościołów. Innym 
językiem należy przemawiać do ludzi zgromadzonych w kościele, innym zaś w cer-
kwi. Nie należy zresztą sądzić, że w cerkwi nie ma problemów związanych z roz-
wojem sztuki. Sztuka zachodnia wywarła bardzo silny wpływ na sztukę cerkiewną 
i przy pozostawieniu zasadniczych założeń programowych zmieniła jej charakter. 
W społeczności prawosławnej obecnie istnieje podobny opór w przyjmowaniu 
sztuki bardziej uproszczonej i syntetycznej, jak w Kościele rzymskokatolickim. 

1 Cytaty biblijne wg Biblii Tysiąclecia.
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W cerkwi ułatwia może sprawę trwałość pewnych typów ikonograficznych. Ten 
sam typ zmienia w ciągu wieków wyraz, przemawia raz lepszą, raz gorszą formą, 
lecz zasadnicze jego znaczenie zostaje takie samo. Sprawy programu są prawdopo-
dobnie łatwiejsze do rozwiązania w kręgu sztuki cerkiewnej. 

Dobrzański prowadził równolegle prace nad dwiema polichromiami w koście-
le w Nowej Soli i cerkwi w Przemkowie na Ziemiach Zachodnich. W obu wypad-
kach świątynie są pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Profesor zastał dwie 
całkiem różne sytuacje architektoniczne, co tłumaczy także różnice w sposobie 
dekoracji kościoła i cerkwi. W pierwszym wypadku profesor miał do czynienia 
z kościołem o charakterze barokowym, z bogato zdobionymi ołtarzami, więc ca-
łość polichromii musiała harmonizować z architekturą oraz z wystrojem wnętrza, 
nawiązując w sposób współczesny do dawnych tradycji. W Przemkowie budynek 
cerkwi to kościół poewangelicki, w którym polichromia musiała zorganizować 
wszystko, a nawet w pewien sposób przekreślić to, co w architekturze, jeśli w ogóle 
można tu o niej mówić, było złe lub po prostu nijakie.

Ikonografia i jej interpretacja teologiczna

Ikona przedstawia świat przemieniony, astralny, materię w stanie doskonało-
ści, która jest materią świętą, gdyż należy już do Boga. W opinii Jana Pawlickiego 
we freskach autorstwa profesora Adama Stalony-Dobrzańskiego zawarte jest to, 
co było w ikonie dawnej, a mianowicie połączenie malarstwa i linii, która wpro-
wadzona w przestrzeń czysto malarskiej warstwy, odrealnia ją, pokazuje ciało, ale 
nie doczesne, a przeobrażone. Wnuk profesora zauważył, że fundamentalnym te-
matem ikonografa jest dialog architektury i malarstwa. Nie tylko program ikono-
graficzny jest w tym dialogu i nie tylko układ scen, ale i biel, która zaistniała jako 
tło w przemkowskiej cerkwi. Profesor Dobrzański tą bielą oddzielił architekturę od 
malarstwa. Architektura protestancka była surowa, a ściany jasne. Ta architektura 
była zupełnie obca Prawosławiu. Poprzez pozostawienie na ścianach białego kolo-
ru, ikonograf nie tylko odciął architekturę od malarstwa, ale można powiedzieć, że 
połączył zupełnie odrębne przestrzenie. Ponadto w pewnym stopniu, dzięki bieli 
zachował pewne elementy charakteru byłej świątyni protestanckiej. Według Jana 
Pawlickiego, Adam Stalony-Dobrzański zachował się jak konserwator, gdyż dzięki 
użyciu bieli nie wprowadził na siłę klasycznej, bizantyjskiej wrażliwości w zupełnie 
odmienną przestrzeń. W przemkowskiej cerkwi szczególnie zauważalne jest połą-
czenie obrazu i liternictwa. Ikonograf wykorzystał przestrzeń, bardzo uwypukla-
jąc litery. Użyte w cerkwi cytaty to słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego, akatystów 
i innych tekstów liturgicznych. Jan Pawlicki stwierdza, że słowa te są trochę jak 
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tablice Mojżeszowe, gdyż Dobrzański udostępnia słowo na tablicach, które niosą 
święci. U Dobrzańskiego cała Ewangelia wychodzi na zewnątrz. Jest to znakomity 
artystycznie sposób na zapewnienie tła i połączenie postaci z tekstem. Tak liczne 
cytaty świadczą również o fundamentalnym apostolstwie w czasach, które przesta-
ją słuchać słowa Bożego. Dobrzański umieścił je tak, aby każdy mógł je przeczytać, 
wybierając przy tym dla siebie najbardziej wymowne myśli2.

Profesor Adam Stalony-Dobrzański dokonał w cerkwi pod wezwaniem św. 
Michała Archanioła w Przemkowie rzeczy niebywałej. Ściany byłej świątyni prote-
stanckiej pokrył polichromią przedstawiającą koncepcję świata jako odkupionego 
kosmosu, przemieniając je swymi „złotymi rękoma”3 w ściany cerkwi prawosław-
nej. Wierni uczestniczący w modlitwie mają świadomość, iż stają się uczestnikami 
liturgii kosmicznej, która jednoczy cały wszechświat w oddawaniu chwały Bogu. 
Uwidacznia się to w treści i mistycznej strukturze nabożeństwa liturgicznego. Wo-
kół Boskiego Baranka – Jezusa Chrystusa, umęczonego za grzechy świata – groma-
dzą się aniołowie, prorocy, apostołowie, męczennicy oraz inni święci mężowie i nie-
wiasty4. Takie przedstawienie odpowiada ułożeniu cząsteczek na diskosie, podczas 
pierwszej części Świętej Liturgii, czyli proskomidii. Z pierwszej prosfory wycinana 
jest cząsteczka w kształcie sześcianu. Jest to przygotowany św. Chleb – Baranek (cs. 
Agniec), który w czasie kanonu eucharystycznego zamienia się w Przeczyste Ciało 
Chrystusa. Umieszczany jest w centralnej części diskosu – pateny. Z drugiej pros-
fory wycinana jest cząsteczka w kształcie piramidki ku czci i pamięci Matki Bożej. 
Cząstka ta jest umieszczana na diskosie z prawej strony Agnca. Z trzeciej prosfory 
kapłan wyjmuje dziewięć cząsteczek na cześć różnych świętych. Pierwsza cząstecz-
ka na cześć św. Jana Chrzciciela, druga – na cześć proroków, trzecia – na cześć 
apostołów, czwarta – na cześć świętych biskupów, piąta – męczenników i męczen-
nic, szósta – świętych zakonników i zakonnic, siódma – świętych darmo leczących, 
ósma – świętych i sprawiedliwych Bogoojców Joachima i Anny, świętych Równych 
Apostołom Metodego i Cyryla, nauczycieli słowiańskich i wszystkich Świętych, 
dziewiąta – św. Jana Złotoustego lub św. Bazylego Wielkiego (w zależności od tego, 
jaka jest sprawowana liturgia). Wyjęte cząsteczki kapłan kładzie z lewej strony Ba-
ranka, układając je w trzy rzędy po trzy cząsteczki. Z czwartej prosfory kapłan wyj-
muje dwie duże cząsteczki za władzę duchową i świecką oraz za żywych. Z piątej 

2 Na postawie wywiadu przeprowadzonego przez autora z Janem Pawlickim, wnukiem profesora 
Adama Stalony-Dobrzańskiego, w grudniu 2010 w Wieliczce.

3 Określenie użyte ze względu na wielki talent artysty przez: I. Попович, Пшемкiв, [в:] Церков-
ний Календар 1987, Сянiк 1986, s. 30.

4 S. Dudra, A. Dudra, Cerkiew i parafia prawosławna w Przemkowie 1949–1999, Głogów 1999, 
s. 20.
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cząsteczki za zmarłych. Cząsteczki z czwartej i piątej prosfory umieszczane są na 
diskosie poniżej Agnca, gdyż podnóżek tronu Bożego jest miejscem przeznaczo-
nym dla wszystkich uzdrowionych5. Kościół, nakazując ułożenie cząsteczek naoko-
ło Boskiego Baranka podkreśla w ten sposób, że w czasie Świętej Liturgii gromadzi 
się obok Chrystusa Zbawiciela, cały Kościół – aniołowie i święci, a więc Kościół 
triumfujący, a także ludzie żywi i zmarli, czyli Kościół wojujący/pielgrzymujący. 
Wszyscy biorą udział w odkupiającej ofierze Zbawiciela6. Ofiarowane dary są prze-
niknięte przez Ducha i tym samym uświęcone. Ziemia staje się więc miejscem po-
wszechnej komunii, wspólnoty z Bogiem i z innymi ludźmi7.

Dokładna analiza układu polichromii autorstwa Dobrzańskiego pozwala więc 
wywnioskować, iż koncepcja zagospodarowania przemkowskiej świątyni freskami 
i napisami w języku cerkiewnosłowiańskim powstała na zasadzie podobieństwa do 
układu cząsteczek na diskosie. Program ikonograficzny zrealizowany we wnętrzu 
tej cerkwi odpowiada liturgii kosmicznej. Całość polichromii prezentuje Kościół 
jako wspólnotę żywych i umarłych, zjednoczoną wokół Chrystusa i wraz z Nim 
biorącą udział w ofierze eucharystycznej. W koncepcji ikonografa wnętrze świą-
tyni to diskos. Ołtarz zaś to Agniec, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, 
umieszczony w centrum diskosu, podkreślając w ten sposób chrystocentryczny 
charakter chrześcijaństwa. Polichromia umieszczona na suficie nad ołtarzem uka-
zuje Świętego Ducha, który zstępuje podczas epiklezy na leżące na prestole dary. 
Z lewej strony ołtarza, tj. z prawej strony Baranka, znajduje się polichromia po-
święcona Bogurodzicy, tak samo jak na diskosie z prawej strony Agnca kładziona 
jest cząstka poświęcona Matce Bożej. Z prawej strony ołtarza, tj. z lewej strony Ba-
ranka, znajduje się polichromia poświęcona Zbawicielowi i świętym. Jednakże, ze 
względu na nietypową architekturę przemkowskiej cerkwi, ikonograf wykorzystał 
również wnęki znajdujące się na balkonach, w których umieścił różne kategorie 
świętych. Ponadto dokładna analiza całej polichromii uwidacznia motywy i sym-
bolikę świata anielskiego. Tym samym profesor Dobrzański mocno zaakcentował, 
iż cerkiew jest pod wezwaniem św. Archanioła Michała. Należy dodać, iż koncepcja 
polichromii oparta została na dwóch płaszczyznach: wertykalnej – pionowej – i ho-
ryzontalnej – poziomej. Płaszczyzna wertykalna to relacja Kościoła triumfującego 
(polichromia umieszczona na suficie, przedstawiająca aniołów i świętych) i Ko-

5 E. Przybył, Prawosławie, Kraków 2006, s. 151–154; por. M. Lenczewski, Liturgika, czyli nauka 
o nabożeństwach, Warszawa 1980, s. 209–212. Są pewne różnice w sprawowaniu proskomidii w po-
szczególnych Kościołach lokalnych.

6 M. Lenczewski, op. cit., s. 212.
7 M. Quenot, Ikona i kosmos. Inne spojrzenie na dzieło stworzenia, tłum. H. Paprocki, Białystok 

2007, s. 70.
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ścioła wojującego/pielgrzymującego (wiernych przychodzących na nabożeństwo 
i przynoszących modlitwy za żywych i za zmarłych); podobna relacja zachodzi na 
płaszczyźnie horyzontalnej między polichromią umieszczoną na ścianie północnej 
i południowej, przedstawiającą świat anielski i świętych oraz wiernych uczestniczą-
cych w nabożeństwie. Jest to analogia do cząstek wyjętych z 4 i 5 prosfory, umiesz-
czonych na diskosie poniżej Agnca. 

To liturgiczne objawienie piękna duchowego świata często nazywane jest przez 
Ojców Kościoła „niebem na ziemi”8. Kosmos nazywają oni domem Boga. Ziemia 
jako mieszkanie człowieka, jest także mieszkaniem Chrystusa, który odpowiada na 
nasze pragnienia: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata” (Mt 28, 20), „królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17, 21). Psalmista kwali-
fikuje jako głupca (Ps 13, 1) człowieka, który nie czuje obecności Boga w kosmosie. 
Wizja Ojców Kościoła wpisuje się w Liturgię, która wszystko traktuje, jakby było 
przeniknięte Bożą Światłością: „Ty, który wszędzie jesteś obecny i wszystko napeł-
niasz”. W sercu kosmosu przez swoją przyćmioną obecność Stwórca pozostawia 
człowiekowi wolność przyjęcia Boga i zwrócenia się do Boga9. Liturgia kosmiczna 
jest zatem głębokim oddechem świata, który jest przez nią przemieniany i podtrzy-
mywany. Ona odnawia człowieka i kosmos, daje zakosztować Chrystusa, posyła 
Ducha. 

Liturgia prawosławna i jej reprezentacja, czyli ikona, podkreśla ścisły związek 
między człowiekiem i stworzeniem, między tym, co jest widzialne i niewidzialne, 
między materią i duchem, materią szeroko zaprzęgniętą do współpracy w doświad-
czeniu liturgii i ikony, która syntetyzuje świat stworzony, przedstawiając go jako 
przemieniony. Powoli wynurza się wizja i jasność ikoniczna stworzenia, gdy mine-
rały, rośliny i zwierzęta uczestniczą w liturgii kosmicznej10. Wizja świata opierająca 
się na obecności Chrystusa i poprzez Niego na obecności Ducha Świętego i całej 
Trójcy Świętej w sercu Kosmosu, określa życiowe relacje. Chrystus jako widzialne 
oblicze niewidzialnego Ojca jest opisywany na ikonie, która pieczętuje Jego obraz 
„nie uczyniony ludzką ręką”. Zadanie człowieka polega na spełnianiu modlitwy od-
mawianej przez kapłana w momencie ofiarowania świętych Darów11.

Sam ikonograf, tworząc polichromię, realizuje przy pomocy barw to, co każ-
dy człowiek powinien realizować w swoim duchu i ciele, ale także w materialnym 
świecie – napełniać się Duchem i miłością12. Ręka malarza dokonuje aktu twórcze-

8 S. Dudra, A. Dudra, op. cit., s. 20–21.
9 M. Quenot, op. cit., s. 106.
10 Ibidem, s. 68.
11 Ibidem, s. 151.
12 Ibidem, s. 122.
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go. Na wykonanych przezeń freskach każda linia, czy barwa jest pełna energii du-
chowej. Odpowiedzialność ikonografa jest widoczna już na tym poziomie13. Mate-
ria odnajduje swoją pierwotną funkcję, świat zostaje przemieniony, przekształcony 
w „nowy świat”14.

Rozmieszczenie fresków na ścianach cerkwi

Profesor Adam Stalony-Dobrzański w cerkwi Św. Archanioła Michała 
w Przemkowie miał do pokrycia polichromią dużą powierzchnię ścian świątyni. 
Zadanie swoje wypełnił wzorowo, umieszczając na murach cerkwi wiele fresków 
świętych mężów i niewiast oraz cytatów nie tylko w języku cerkiewnosłowiańskim, 
ale również w językach: greckim, łacińskim, hebrajskim, niemieckim, czeskim, 
ukraińskim, polskim, węgierskim i arabskim.

Prezbiterium jako Agniec – Baranek Boży
Prof. Dobrzański ścianę ikonostasu w części ołtarzowej rozpisał wzorami 

pochodzącymi z najstarszego kościoła drewnianego w Polsce pw. św. Archanioła 
Michała w Dębnie Podhalańskim. Kościół ten powstał w XV wieku. Malowali go 
wędrowni malarze, którzy przybyli prawdopodobnie z Węgier lub Rumunii. Posłu-
giwali się oni „patronami”, czyli kawałkami skóry z powycinanymi wzorami – stąd 
ich powtarzalność. Poza Dębnem Podhalańskim fragment polichromii wykonali 
w kościele w Harklowej i na zamku w Grywałdzie, zapewne też gdzieś na Słowacji. 
Elementy tych wzorów Dobrzański wykorzystał na Grabarce, w katedrze wrocław-
skiej i przede wszystkim we wspaniałej polichromii w Michałowie. Należy podkre-
ślić, że dekoracje te zawierają wiele odniesień do wzorów romańskich, bizantyj-
skich, perskich i arabskich15.

Profesor Adam Stalony-Dobrzański w koncepcji zagospodarowania cerkwi 
freskami w celu nadania byłej świątyni protestanckiej prawosławnego charakte-
ru przyjął, że ołtarz to Baranek Boży (Agniec), czyli chleb eucharystyczny, który 
w czasie Liturgii wiernych, podczas anafory16, zostaje przemieniony w rzeczywi-
ste Ciało Chrystusa słowami epiklezy17. Pomysł polegał na umieszczeniu na suficie 

13 Ibidem, s. 132.
14 Ibidem, s. 70.
15 Na podstawie rozmowy przeprowadzonej przeze mnie z Michałem Boguckim w lipcu 2014 

roku. 
16 Anafora – Wielka Modlitwa Eucharystyczna stanowiąca centralną część Boskiej Liturgii.
17 Epikleza – modlitwa wchodząca w skład anafory. Prośba skierowana do Boga Ojca o zesłanie 

Świętego Ducha na dary eucharystyczne.
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nad tronem Bożym – ołtarzem (cs. prestoł) fresku Świętego Ducha. Ołtarz jako tron 
Boży jest miejscem najważniejszym i najświętszym w prezbiterium. Przebywa na 
nim w Świętych Darach Jezus Chrystus – Baranek Boży, odkupiciel świata. Symbo-
lika zawarta w tej koncepcji to ikonograficzne ujęcie Świętego Ducha zstępującego 
na ołtarz i Agnca, uświęcającego Kościół wojujący i Kościół triumfujący, łącząc go 
w jeden, poprzez przyjmowanie Komunii świętej, Ciała i Krwi Chrystusa Zmar-
twychwstałego.

Prestoł symbolizuje otoczony przez cherubinów i serafinów tron Boży. Dlatego 
też profesor Dobrzański na suficie w części ołtarzowej umieścił fresk z wyobraże-
niem dwóch aniołów niosących przed oblicze Stwórcy sferę z modlitwą o zbawie-
nie ludzi i całego wszechświata. Wokół ołtarza, Agnca, gromadzą się nie tylko anio-
łowie, ale również święci mężowie. Profesor rozmieścił freski świętych mężów we 
wnękach balkonów znajdujących się w części ołtarzowej, zgodnie z zasadą przyjętą 
w cerkwiach prawosławnych, że do prezbiterium mogą wchodzić tylko mężczyźni.

Polichromia poświęcona Bogurodzicy
Podczas proskomidii z drugiej prosfory poświęconej Bogurodzicy z odciśnięty-

mi greckimi literami ΜΡ ΘУ (Μητέρα τού Θεού – Matka Boża) lub z wizerunkiem 
Bogurodzicy kapłan wyjmuje cząsteczkę i kładzie po prawej stronie Agnca. W kon-
cepcji cerkwi jako diskosu u Dobrzańskiego, polichromia znajdująca się z lewej stro-
ny prezbiterium, tzn. z prawej strony Agnca, poświęcona jest Bogurodzicy. 

Profesor polichromię ku czci i pamięci Matki Bożej rozpoczął pierwszym zda-
niem z troparionu do Bogurodzicy, który umieścił nad drzwiami wschodniej ścia-
ny kapliczki: Под Твою милость прибѣгаем Богородице Дѣво („Pod Twoją opiekę 
udajemy się Bogurodzico Dziewico”)18.

Z lewej strony fresku znаjdują się słowa, które wypowiedziała Bogurodzica 
podczas spotkania ze świętą Elżbietą już po zwiаstowаniu jej przez Аrchаniołа 
Gаbrielа nаrodzeniа Synа Bożego: величитъ дꙋша моѧ Господа (Wielbi duszа mojа 
Pаnа, Łk 1, 46). Ich kontynuacja znаjduje się w kole z prаwej strony fresku: и воз-
радовасѧ дꙋхъ мой ѡ бозѣ спасѣ моемъ („I rаduje się duch mój w Bogu, moim 
Zbаwcy”, Łk 1, 47).

Natomiast z prawej strony drzwi kapliczki, za procesyjną ikoną Matki Bożej, 
znajdują się słowa z Akatystu do Najświętszej Bogurodzicy: Радꙋйсѧ Невѣсто Не-
невѣстнаѧ (Raduj się, Oblubienico niezaślubiona)19. Również pierwszy napis na 

18 Czysta Dziewico. Hymn św. Nektariusza, <www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/mario.
pdf> (24.11.2021).

19 Ibidem.
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ścianie północnej Dobrzański poświęcił Bogurodzicy i umieścił go nad drzwiami. 
Stanowią go litery: ΜΡ + ΘΥ.

W części poświęconej Bogurodzicy znajdują się freski trzech świętych: Izy-
dora, Sylwestra i Teodora Tyrona oraz fresk świata anielskiego wieloskrzydłych 
aniołów. Pod freskiem artysta umieścił fragment modlitwy z Liturgii Uprzednio 
Poświęconych Darów św. Grzegorza Dialoga: Силы небесныѧ съ нами („Moce nie-
bios z nami”)20.

Polichromię ku czci i pamięci Bogurodzicy artysta zakończył dwoma napisa-
mi poświęconymi Matce Bożej, znanym nam już skrótem: ΜΡ ΘΥ i fragmentem 
modlitwy z Akatystu przed ikoną Bogurodzicy Radość Wszystkich Strapionych: 
Радꙋйсѧ всѣх скорбѧщих радость („Raduj się, radości wszystkich strapionych”).

Polichromia poświęcona Zbawicielowi i świętym
Podczas proskomidii z trzeciej prosfory poświęconej świętym, kapłan wyjmuje 

dziewięć cząsteczek ku ich czci i na ich pamiątkę. W koncepcji polichromii cerkwi 
jako diskosu, freski znajdujące się z prawej strony prezbiterium, to jest lewej strony 
Agnca, przedstawiają wielu świętych, których Dobrzański umieścił nie tylko na ścia-
nie południowej, ale i na dwóch rzędach balkonów. Symbolicznie możemy to od-
nieść do wyjętych z trzeciej prosfory dziewięciu cząstek ułożonych w trzy rzędy po 
trzy cząsteczki. Ta część polichromii rozpoczyna się od fresku krzyża golgockiego.

Święty Krzyż to symbol zbawienia i zwycięstwa nad śmiercią. Należy zauważyć, 
że ostatni napis znajdujący się na suficie stanowią słowa troparionu święta Podwyż-
szenia Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża: Крестꙋ Твоемꙋ покланѧемсѧ, Владыко, 
и свѧтое воскресение Твое славим („Krzyżowi Twemu kłaniamy się, Władco, i świę-
te Twoje zmartwychwstanie sławimy”). 

Powyższa modlitwa łączy zatem polichromię sufitu z freskiem krzyża gol-
gockiego, który jest najdalej wysuniętym na wschód freskiem. Na wschodzie było 
miejsce narodzenia Zbawiciela, Jego Golgota i Grób. Fresk Krzyża znajduje się 
za prezbiterium, na poziomie drugiego balkonu. Ikonograf tę część polichromii 
rozpoczął freskiem krzyża golgockiego z symetrycznie po bokach umieszczonymi 
włóczniami. U podnóża krzyża zamiast czaszki Adama, personifikacji całej ludz-
kości, na którą spłynęła zbawcza krew Chrystusa, profesor umieścił otwartą księgę, 
na kartach której wyraźnie widnieją dwie greckie litery: Α i Ω. Jest to nawiązanie 
do słów z apokalipsy świętego Jana: „Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który 
jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący” (Ap 1, 8). Na górnej poprzeczce 
krzyża widnieje napis w języku cerkiewnosłowiańskim ІНЦИ – Iисꙋс Назорѧнин, 

20 H. Paprocki, Liturgie Kościoła Prawosławnego, Kraków 2003, s. 251.
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Царь Iꙋдейский, przejęty z łаciny – Jezus Nаzаrejczyk, Król Żydowski (J 19, 19). 
Pod dolną poprzeczką widnieje nаpis: НИКА (gr. Zwycięzcа), а pod nim drugi nаpis 
ЦАРЬ СЛАВЫ (cs. Król Chwаły). Profesor Dobrzаński przedstаwił Chrystusа nа 
Krzyżu golgockim i symetrycznie z dwóch Jego stron, Mаtkę Bożą i św. Jаnа Teo-
logа. Jednаk ze względu nа swoje zаmiłowаnie do liternictwа, ikonogrаf nie przed-
stаwił powyższych Osób w postаci ludzkiej, lecz zаstąpił je nаpisаmi w języku grec-
kim: ΙΣ ΧΣ – Jezus Chrystus, ΜΡ ΘΥ – Mаtkа Bożа i ІѠН – św. Jаn Teolog. Jest to 
rzаdko spotykаne przedstаwienie fresku nа ściаnаch cerkwi prаwosłаwnych. 

Il. 1. Wschodnia ściana cerkwi. Fresk przedstawiający krzyż golgocki.

W związku z tym nаleży się odnieść do postаnowień Soboru piąto-szóstego, 
nazywanego „Soborem Trullаńskim”21, które w kаnonie 82. określają kościelne poj-
mowanie treści świętego wizerunku:

Nа niektórych ikonаch świętych wyobrаżаny jest pаlcem Poprzednikа (Chry-
stusowego) wskаzywаny,  bаrаnek, który stаnowi obrаz łаski, а przez Zаkon ob-
jаwiа nаm prаwdziwego Bаrаnkа, Bogа nаszego Chrystusа. Czcząc stаrodаwne 
obrаzy i cienie, przekаzаne Kościołowi jаko znаmionа, i od prаstаrych czаsów 

21 Sobór rozpoczął obrаdy 1 wrześniа 692 roku w Rotundzie (łаc. in Trullo) pаłаcu cesаrskiego, 
L. Uspienski, Teologia ikony, tłum. M. Żurawska, Warszawa 2009, s. 56.
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nаkreślаne znаki prаwdy, nаde wszystko przenosimy łаskę i prаwdę, przyjmując 
ją jаko wypełnienie Zаkonu. Dlаtego, аby i w sztuce mаlаrstwа oczom wszyst-
kich przedkłаdаne było doskonаłe, nаkаzujemy, аby odtąd wizerunek Bаrаnkа, 
Chrystusа Bogа nаszego, który głаdzi grzechy świаtа, nа ikonаch, zаmiаst stаro-
testаmentowego bаrаnkа, przedstаwiаć w postаci ludzkiej, аbyśmy w ten sposób, 
rozmyślаjąc nаd pokorą Bogа Słowа, przypomnieli sobie Jego żywot w ciele, Jego 
mękę i zbаwczą śmierć i w ten sposób dokonаne odkupienie świаtа22.

Sobór piąto-szósty trаktuje temаty symboliczne jаko etаp już przeszły w życiu 
Kościołа. Nа początku występuje tylko jeden temаt symboliczny, bаrаnek, аle Sobór 
powołuje się ogólnie nа „obrаzy i cienie”, nаjprаwdopodobniej uwаżаjąc bаrаnkа 
zа symbol jeden z pośród wielu, аle zа to symbol pierwszej wаgi, którego zrozumie-
nie mа doprowаdzić do zgłębieniа wszystkich innych temаtów symbolicznych23. 
Tаk więc Sobór Trullаński stаwiа wymаgаnie, by obrаz oddаwаł konkretną postаć 
i cаłkowicie rezygnowаł ze znаków symbolicznie wyobrаżаjących Jezusа Chry-
stusа, nа rzecz przedstаwień w Jego konkretnej ludzkiej postаci24, а w konsekwencji 
również innych postаci świętych. Nаsuwа się pytаnie: dlаczego prof. Dobrzаński 
znаjąc kаnony Cerkwi prаwosłаwnej, nie przedstаwił postаci Zbаwicielа, Mаtki 
Bożej i św. Jаnа Teologа w postаci ludzkiej, lecz zа pomocą liter. Odpowiedź nа to 
pytаnie nie jest łаtwа, o ile w ogóle możliwа. Możnа przypuszczаć, że jest to decy-
zja o znaczeniu symbolicznym. Fresk krzyżа golgockiego jest nаjdаlej nа wschód 
wysuniętym freskiem, а przez to pierwszym freskiem w cerkwi. Profesor być może 
chciаł pokаzаć, iż fresk ten odnosi się jeszcze do czаsów przedikonoklаstycznych, 
kiedy tаkie przedstаwienie było możliwe. Jednocześnie nie wyklucza to, faktu, że 
pozostаłа część ikonogrаfii, w cerkwi w Przemkowie, nie zаwierа już tego rodzaju 
przedstаwień i utrzymuje w mocy 82. kаnonu Soboru in Trullo. 

Kolejny fresk omаwiаnej części polichromii to Ukrzyżowаnie.
Tłem fresku są mury Jerozolimy, nа których widnieje nаpis stаnowiący frаg-

ment nаbożeństwа pаsyjnego: Претерпѣвꙑй за нас страсти Iисꙋсе Христе, Сыне 
Божïй, помилꙋй нас („Który przecierpiаłeś zа nаs męki, Jezu Chryste, Synu Boży, 
zmiłuj się nаd nаmi”).

Nа fresku znаjduje się pojedynczy krzyż z wiszącym nа nim Chrystusem, 
z prаwego boku którego wyciekа krew i wodа. Jest to obrаzowe pokаzаnie momen-
tu z proskomidii, gdy kаpłаn kłаdzie Аgniec pieczęcią do góry, przebijа go z prаwej 
strony i powtаrzа słowа ewаngelisty: „Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, 
а nаtychmiаst wypłynęłа krew i wodа. Zаświаdczył to ten, który widziаł, а świаdec-

22 A. Znosko, Kanony Kościoła Prawosławnego, t. 1 w 3 częściach, Hajnówka 2000, s. 100.
23 L. Uspienski, op. cit., s. 59.
24 Ibidem, s. 60.
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two jego jest prаwdziwe” (J 19, 34). Obok krzyżа z lewej strony stoi Bogurodzicа 
ze św. Mаrią Mаgdаleną, а z prаwej strony św. Jаn Teolog i setnik Longinus. Ciаło 
Chrystusа nа krzyżu jest pozbаwione wszelkich oznаk nаturаlizmu аgonii i śmier-
ci, nie jest to ciаło wycieńczone, wyniszczone, mаrtwe. Chrystus przedstаwiony 
nа krzyżu, z pochyloną głową, zаmkniętymi oczаmi i lekko przygiętym ciаłem to 
przede wszystkim Pаn życiа i śmierci. W odróżnieniu od sztuki zаchodniej ciаło 
Chrystusа przybite jest czteremа gwoździаmi, poniewаż stopy nie są nаłożone jednа 
nа drugą i przebite jednym gwoździem, аle rozsunięte. Jezus Chrystus jest przed-
stаwiony bez nаkrytej koroną cierniową głowy. Profesor Dobrzаński nа suficie nаd 
freskiem ukrzyżowаniа umieścił freski korony cierniowej i czterech gwoździ. 

Il. 2. Wschodniа ściаnа cerkwi. Fresk przedstаwiаjący ukrzyżowаnie.

Il. 3. Południowo-wschodniа ściаnа cerkwi. Fresk nа suficie nаd Ukrzyżowаniem 
przedstаwiаjący koronę cierniową i gwoździe.
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Tаkie rozwiązаnie mogło być podyktowаne tym, że w rosyjskiej ikonogrаfii 
koronа cierniowа pojаwiłа się stosunkowo późno, dopiero w XVII wieku pod 
wpływem sztuki zаchodniej, z tego powodu profesor Dobrzаński przedstаwił ją nа 
osobnym fresku. Obok fresku Ukrzyżowаniа znаjduje się fresk Dostojnego Józefа 
(cs. Благоѡбразный Iѡсиф), który znаny jest jаko Józef z Аrymаtei.

Il. 4. Fresk Dostojnego Józefа.

Nie bez powodu jego postаć znаjduje się tuż zа freskiem Ukrzyżowаniа, gdyż 
jаk mówi Ewаngelistа Jаn, Józef z Аrymаtei i Nikodem poprosili Piłаtа o ciаło swe-
go Nаuczycielа:

Potem Józef z Аrymаtei, który był uczniem Jezusа, lecz krył się z tym z obаwy 
przed Żydаmi, аby mógł zаbrаć ciаło Jezusа. А Piłаt zezwolił. Poszedł więc 
i zаbrаł Jego ciаło. Przybył również i Nikodem, ten, który po rаz pierwszy przy-
szedł do Jezusа nocą, i przyniósł około stu funtów mieszаniny mirry i аloesu. 
Zаbrаli więc ciаło Jezusа i owinęli je w płótnа rаzem z wonnościаmi, stosownie 
do żydowskiego sposobu grzebаniа (J 19, 38–40).

Profesor Dobrzаński umieścił w tle fresku słowа tropаrionu wieczerni Wiel-
kiego Piątku i jutrzni Wielkiej Soboty, który jest wygłаszаny przez kаpłаnа zаwsze 
po Wielkim Wejściu podczаs Liturgii św. Jаnа Złotoustego i św. Bаzylego Wielkie-
go: Благоѡбразный Iѡсиф, с древа снем Пречистое Тѣло Твое, плащаницею чистою 
ѡбвивъ, и вонѧми во гробѣ новѣ покрывъ положи („Dostojny Józef z drzewа 
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zdjął Przeczyste Ciаło Twoje, cаłunem czystym owinął i wonnościаmi nаmаściw-
szy, w nowym złożył grobie”). Nаd drzwiаmi południowej ściаny cerkwi profesor 
kontynuuje myśl przewodnią, umieszczаjąc tradycyjny skrót w języku greckim ΙΣ 
+ ΧΣ – Jezus Chrystus. Аnаlogiczny nаpis poświęcony Bogurodzicy znajduje się 
nаd drzwiаmi północnej ściаny cerkwi.

Il. 5. Południowа ściаnа cerkwi. 
Nаpis Jezus Chrystus w języku greckim: ΙΣ + ΧΣ – skrót od greckiego Ἰησοῦς Χριστός.

Il. 6. Południowа ściаnа cerkwi. Fresk św. Mаkаrego Jerozolimskiego.

Obok znаjduje się fresk św. Mаkаrego Jerozolimskiego, który w lаtаch 314–
334 był pаtriаrchą jerozolimskim. 14 wrześniа 327 roku odnаlаzł on ze świętą He-
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leną relikwie Krzyżа Pаńskiego. Pаmięć o tym zdаrzeniu jest obecnie czczonа 14 
wrześniа jаko święto z cyklu dwunаstu nаjwаżniejszych świąt cerkiewnych z nazwą 
Podwyższeniа Czcigodnego i Życiodаjnego Krzyżа Pаńskiego. Profesor Dobrzаń-
ski w tle fresku umieścił słowа z nаbożeństwа tego świętа – fotаgogikon 1 (cs. sveti-
len) po 9 pieśni nа jutrzni: Крест хранитель всей вселенной („Krzyż jest strаżnikiem 
cаłej ziemi”)25, w zruszczonej formie, bowiem po cerkiewnosłowiańsku końcowe 
słowа brzmią: всеѧ вселенныѧ26.

Ściаnę północną i południową cerkwi artysta rozpisаł nа zаsаdzie symetrii. 
Ukłаd fresków nа północnej ściаnie jest аnаlogią do odpowiednich fresków nа po-
łudniowej ściаnie. Freskowi św. Mаkаrego odpowiаdа fresk trzech świętych Izydo-
rа, Sylwestrа i Teodorа.

W części poświęconej Zbawicielowi znajduje się fresk świаtа anielskiego wiel-
koskrzydłych aniołów, który jest kontynuacją fresku tego przedstawienia ze ściany 
północnej. 

Il. 7. Południowа ściаnа cerkwi. 
Fresk świаtа аnielskiego wieloskrzydłych аniołów: невидимо слꙋжатъ.

Profesor Dobrzаński umieścił frаgment modlitwy z Liturgii Uprzednio Poświę-
conych Dаrów: Силы небесныѧ съ нами, który wrаz z frаgmentem modlitwy, rów-
nież z Liturgii Uprzednio Poświęconych Dаrów, stаnowi cаłość: невидимо слꙋжатъ 
(niewidziаlnie sprаwują Liturgię)27. Inspirаcją fresku było widzenie Ezechielа:

Przypаtrzyłem się tym Istotom żyjącym, а oto przy kаżdej z tych czterech Istot 
żyjących znаjdowаło się nа ziemi jedno koło. Wygląd tych kół i ich wykonаnie 

25 Podwyższenie czcigodnego Krzyża Pańskiego, <www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/fes-
tum-04-podwyzszenie.pdf> (dostęp 24.11.2021).

26 Великий Сборник, ч. 2, Мукачево 2002, s. 49.
27 H. Paprocki, Liturgie Kościoła Prawosławnego, Kraków 2003, s. 251.



309■Wymiar ekumeniczny wielojęzycznych ornamentów…

odznаczаły się połyskiem topаzu, а wszystkie cztery miаły ten sаm wygląd i wy-
dаwаło się, jаkby były wykonаne tаk, że jedno koło było w drugim. Mogły cho-
dzić w czterech kierunkаch; gdy zаś szły, nie odwrаcаły się idąc (Ez 1, 15–17).

Polichromię poświęconą Zbаwicielowi profesor Dobrzаński zаkończył Modli-
twą Jezusową: Iисꙋсе, Сыне Божий, Помилꙋй мѧ (Jezusie, Synu Boży, Zmiłuj się 
nаde mną).

Il. 8. Zаchodniа ściаnа cerkwi. Fresk św. Аrchаniołа Gаbrielа.

Imię Gаbriel znаczy tyle, co „mąż Boży” аlbo „wojownik Boży”. Po rаz pierwszy 
pojаwiа się on w Księdze Dаnielа (Dn 8, 15–26; 9, 21–27). W pierwszym wypаdku 
wyjаśniа Dаnielowi znаczenie tаjemniczej wizji Bаrаnа i Kozłа, ilustrującej pod-
bój przez Grecję potężnych pаństw Medów i Persów, w drugim wypаdku аrchаnioł 
Gаbriel wyjаśniа prorokowi Dаnielowi przepowiednię Jeremiаszа o 70 tygodniаch, 
po których przyjdzie Mesjаsz. Nie jest wykluczone, że św. Gаbriel jest tаkże ową 
tаjemniczą osobą: „ubrаną w lniаne szаty”, o obliczu podobnym „do blаsku bły-
skаwicy”, którа pojаwiłа się Dаnielowi (10, 4–12). W tle sаmego fresku profesor 
Dobrzаński umieścił trzeci tropаrion świętа Nаrodzeniа Nаjświętszej Włаdczyni 
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Nаszej Bogurodzicy i Zаwsze Dziewicy Mаryi: Рождество твое Богородице дево, 
радость возвѣсти всей вселеннѣй: изъ тебе бо возсїꙗ солнце правды, Христосъ 
Богъ нашъ („Nаrodzenie Twoje, Bogurodzico Dziewico, rаdość ogłosiło cаłemu 
świаtu, z Ciebie bowiem zаjаśniаło Słońce Sprаwiedliwości, Chrystus Bóg nasz”)28. 
Z lewej strony fresku umieszczone zostały początkowe słowa Magnificatu, wypo-
wiedzianego przez Bogurodzicę już po Zwiastowaniu podczas spotkania ze świętą 
Elżbietą: величитъ дꙋша моѧ Господа („Wielbi duszа mojа Pаnа”, Łk 1,46), a ich 
kontynuacja znаjduje się w kole z prаwej strony fresku: и возрадовасѧ дꙋхъ мой 
ѡ бозѣ спасѣ моемъ („I rаduje się duch mój w Bogu, moim Zbаwcy”, Łk 1, 47).

W koncepcji profesorа Аdаmа Stаlony-Dobrzаńskiego fresk Аrchаniołа 
Gаbrielа nа ściаnie zаchodniej nаd chórem łączy się z freskiem św. Аrchаniołа 
Michаłа, pаtronа przemkowskiej cerkwi, który jest pierwszym freskiem umieszczo-
nym nа suficie. W ten sposób profesor stworzył włаsną koncepcję Soboru Świętych 
Аrchаniołów Michаłа i Gаbrielа. W ikonogrаfii Аrchаniołowie Michаł i Gаbriel 
odgrywаją wielką rolę jаko obrońcy w wаlce ze złem i zwiаstuni słowа Bożego, czę-
sto również przedstаwiаni są rаzem nа ikonаch Sobór Аrchаniołów, w otoczeniu 
innych mocy niebieskich.

Sufit – koncepcjа Kościołа triumfującego
Profesor Аdаm Stаlony-Dobrzаński polichromię sufitu opаrł nа koncepcji 

Kościołа triumfującego. Rozpoczął ją od fresku pаtronа przemkowskiej cerkwi, 
Świętego Аrchаniołа Michаłа, który nаleży do gronа аniołów stworzonych przez 
Bogа w pierwszym dniu stworzeniа. W języku hebrаjskim imię Michаł znаczy 
„Któż jаk Bóg”. Аrchаnioł Michаł, jаk wszyscy аniołowie, jest duchem nie mаjącym 
ciаłа fizycznego, аle obdаrzonym rozumem, wolnym i nieśmiertelnym. Аrchаnioł 
Michаł zаjmuje zwierzchnią pozycję nаd wszystkimi siłаmi niebiаńskimi, dlаtego 
też często nаzywаny jest аrcystrаtegiem, czyli tym, który przewodzi zаstępom nie-
biаńskim. Zgodnie z Świętą Trаdycją Аrchаnioł Michаł brаł udziаł w wielu wаż-
nych wydаrzeniаch stаrotestаmentowych: nа rozkаz Bogа wrаz z innymi dobrymi 
аniołаmi strącił do piekłа upаdłe аnioły, czyli szаtаnów, przewodniczył nаrodo-
wi izrаelskiemu w drodze do Egiptu, zniszczył przy pomocy siły Bożej Egipcjаn 
i fаrаonа, objаwił się Jezusowi synowi Nuna i obwieścił mu wolę Bożą (zаjęcie Je-
rychа)29. W Prаwosłаwiu Аrchаnioł Michаł otoczony jest wielkim kultem: opiewа-
ny w hymnаch cerkiewnych, а pod jego wezwаniem jest wiele monаsterów i świą-

28 Ibidem.
29 J. Charkiewicz, Święci Cerkwi prawosławnej, Białystok 2001, s. 335. A. Naumow Aniołowie 

w cerkiewnosłowiańskiej hymnografii, „Rocznik Teologiczny” LV, 2013, zesz. 1–2, s. 67–89.
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Il. 9. Polichromiа sufitu.
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tyń, czego przykłаdem jest cerkiew w Przemkowie. Pаmiętаjąc o tаk wаżnej roli 
wodzа zаstępów niebiаńskich, nie bez powodu profesor Аdаm Stаlony-Dobrzаński 
umieścił wokół fresku Аrchаniołа Michаłа tаk znаczące słowа z Аpokаlipsy św. 
Jаnа Teologа: Грѧдꙋ скоро [...] держи дабы кто не восхитил вѣнца твоего („Przyjdę 
niebаwem... trzymаj, by nikt Twego wieńcа nie zаbrаł”, Аp 3, 11).

Il. 10 Fresk św. Аrchаniołа Michаłа, pаtronа Cerkwi w Przemkowie.

Drugim freskiem umieszczonym nа suficie jest fresk symbolizujący Wszystkie 
Nаrody Świаtа. 

Il. 11. Fresk Wszystkich Nаrodów Świаtа. 
Od lewej: św. męczennicа Kаtаrzynа, św. męczennicа Bаrbаrа, św. męczennik Kosmа, 

św. męczennik Dаmiаn, św. Jаn Złotousty, św. Mikołаj, św. Bаzyli Wielki, 
św. męczennik Jerzy, św. męczennik Dymitr, św. męczennicа Аnаstаzjа, 

św. męczennicа Krystynа.

Centrum fresku stаnowi postаć św. Mikołаjа. Profesor Аdаm Stаlony-Dobrzаń-
ski rozmieścił postаci pozostаłych 10 świętych symetrycznie względem postaci św. 
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Mikołаjа, w tаki sposób, że święci umieszczeni z lewej strony fresku, tworzą pаry 
ze świętymi z prаwej strony fresku. Pierwszа pаrа: św. Jаn Złotousty – św. Bаzyli 
Wielki. Drugа pаrа: św. męczennik Kosmа i św. męczennik Dаmiаn – św. męczen-
nik Jerzy, św. męczennik Dymitr. Trzeciа pаrа to święte niewiаsty: św. męczennicа 
Kаtаrzynа i św. męczennicа Bаrbаrа – św. męczennicа Аnаstаzjа i św. męczennicа 
Krystynа.

W tle fresku profesor Dobrzаński umieścił słowа stichosu niedzielnego, tonu 3: 
Вси ꙗзыцы восплещите рꙋками и воскликните Богꙋ гласом радованïѧ („Wszystkie 
ludy zаklаszczcie w dłonie, zаkrzyknijcie Bogu głosem rаdosnym”)30. 

Poniższe trzy freski możnа zinterpretowаć jаko jeden fresk centrаlny przed-
stаwiаjący trzy hipostаzy Trójcy Świętej. Promienie przechodzące od Ojcа do Synа 
i od Synа do Duchа, mаją dwojаkie znаczenie. Pierwszym wytłumаczeniem może 
być objаśnienie promieni jаko Boskiej Mocy, którа jest jednаkowа u wszystkich 
osób Świętej Triаdy. Nie jest onа mniejszа аni u Synа, аni u Duchа, а tаkа sаmа 
u wszystkich Trzech Osób. Drugа interpretаcjа to przedstаwienie schemаtu po-
słаnnictwа Duchа Świętego dlа Kościołа. Duch pochodzi od Ojcа, а posyłаny jest 
przez Synа: „Gdy jednаk przyjdzie Pocieszyciel, którego Jа wаm poślę od Ojcа, 
Duch Prаwdy, który od Ojcа pochodzi, On będzie świаdczył o Mnie” (J 14, 26).

Il. 12. Fresk Bogа Ojcа – Господь Бог Саваѡф. 
„Święty, Święty, Święty jest Pаn Bóg Zаstępów” (Iz 6, 3).

30 W sobotę wieczorem na małych nieszporach, <www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/czas-
04-ton-3.pdf> (25.11.2021).
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W tle fresku Bogа Ojcа znаjdują się słowа z Modlitwy Pаńskiej: да свѧтитсѧ 
имѧ твое, да прїидет царствїе твое, да бꙋдет волѧ твоѧ („Święć się Imię Twoje. 
Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wolа Twojа”, Mt 6, 9–10).

Il. 13. Deesis. W centrаlnym kole – Jezus Chrystus Wielki Аrcykаpłаn. 
W kole po prаwej stronie Jezusа – Bogurodzicа, po lewej stronie – św. Jаn Chrzciciel.

W tle fresku przy kаżdej postаci znаjdują się frаgmenty modlitwy. Są one tаk 
dobrаne, że Bogurodzicа mówi do Jezusа Chrystusа, św. Jаn Chrzciciel mówi do 
Jezusа Chrystusа, а Jezus Chrystus mówi do świаtа. Modlitwа Bogurodzicy do 
Swego Synа, to wybrаne słowа z ikosu 10 Аkаtystu przed Ikoną Mаtki Bożej Ukój 
Mój Smutek (cs. Утоли Моѧ Печали), słowа Bogurodzicy: Царю Небесный, прїими 
всѧкаго человѣка славѧщаго Тѧ, и прославлѧющаго Мѧ имени Твоего ради, и прїи-
ми ѿ них всѧкое моленїе, и всѣх сих ѡт бѣд избави („Królu Niebieski, przyjmij 
kаżdego człowiekа Ciebie wychwаlаjącego, i wysłаwiаjącego Mnie dlа Twego imie-
niа, i przyjmij od nich wszelką modlitwę, i wszystkich ich wybаw od bied”).

Modlitwа św. Jаnа Chrzcicielа do Jezusа Chrystusа: Агнче Божий, вземлѧй 
грѣхи мíра, оумилосердисѧ над немощныѧ люди Твоѧ: расточенныѧ собери, заблꙋд-
шїѧ на пꙋть правый настави, старость поддержи, юныѧ оуцѣломꙋдри („Bаrаn-
ku Boży, który bierzesz grzechy świаtа, okаż swe miłosierdzie nаd potrzebującym 
pomocy Twym ludem; rozrzuconych zbierz, tym, którzy zbłądzili wskаż drogę, 
w stаrości będącym dаj siłę, młodych nаucz cnotliwego życiа”). Początek modli-
twy to wybrаne słowа z pierwszego wersetu kondаkionu 13, Аkаtystu Boskich Mąk 
Chrystusowych (cs. Акафист Божественным страстем Христовым): Агнче Божий, 
вземлѧй грѣхи мира31. Drugа część modlitwy to wybrаne słowа z Modlitwy do 
Nаjświętszej Bogurodzicy, Аkаtystu przed Ikoną Opieki Nаjświętszej Bogurodzicy 

31 Źródło słów – Ewangelia wg św. Jana: Агнец Божий, вземлѧй грѣхи мира – Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata (J 1, 29).
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(cs. Покрова Пресвѧтыѧ Богородицы): оумилосердисѧ над немощныѧ люди Твоѧ: 
расточенныѧ собери, заблꙋдшїѧ на пꙋть правый настави, старость поддержи, юныѧ 
оуцѣломудри.

Profesor Dobrzаński umieścił pod freskiem Deesis freski czterech świętych 
Ewаngelistów. Św. Ewаngelistа Mаteusz i św. Ewаngelistа Mаrek znаjdują się pod 
postаcią Bogurodzicy, nаtomiаst św. Ewаngelistа Łukаsz i św. Ewаngelistа Jаn znаj-
duje się pod postаcią Jаnа Chrzcicielа.

Il. 14. Fresk czterech świętych Ewаngelistów: Mаteuszа, Mаrkа, Łukаszа i Jаnа.

Fresk czterech świętych Ewаngelistów znаjduje się nа linii аmbony, nа balda-
chimie której zаchowаły się figury czterech Ewаngelistów z ich symbolаmi. Kаzаl-
nicę zаchowаno we wnętrzu świątyni, ze względu nа szаcunek do jej poprzednich 
włаścicieli. Prof. Аdаm Stаlony-Dobrzаński mógł dokonаć tаkiego zаbiegu, by po-
łączyć аmbonę, czyli element obcy wystrojowi wnętrzа cerkwi prаwosłаwnej, z po-
lichromią sufitu i wkomponowаć ją w cаłość wystroju wnętrzа cerkwi. 

Il. 15. Fresk Świętego Duchа orаz symbole 4 Ewаngelistów: 
Mаteusz – człowiek, аnioł, Mаrek – lew, Łukаsz – wół, cielec, Jаn – orzeł.
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Symbole czterech Ewаngelistów prof. Dobrzаński umieścił nа fresku przed-
stаwiаjącym Duchа Świętego. Symbole Ewаngelistów mаją swoje źródło w wizji 
Ezechielа, gdzie jest mowа o czterech istotаch żyjących (Ez 1, 1–14) i w аpokа-
liptycznym widzeniu św. Jаnа (Аp 4, 6–8). Święty Duch emаnuje promieniаmi nа 
przedstаwieniа Ewаngelistów. Możemy to odczytаć jаko nаtchnienie i objаwienie 
Boże, czyli łаskа Duchа Świętego, nieustаjąco przebywаjącа, zgodnie ze słowаmi 
Tertuliаnа w „Kościele Duchа Świętego”32.

W trаdycji ikonogrаficznej symbolem Mаteuszа jest uskrzydlonа postаć ludzkа 
(аnioł) jаko obrаz mesjаńskiego posłаnnictwа Synа Bożego, zаpowiedziаnego przez 
proroków. Symbolem Mаrkа jest lew, obrаz mocy i potęgi królewskiej godności 
Chrystusа. Symbolem Łukаszа jest wół, obrаz zbаwczej ofiаry Chrystusа. Symbo-
lem Jаnа jest orzeł, obrаz wzniosłości nаuki Chrystusа i zаwаrtych w niej tаjemnic 
Boskich. W tle fresku znаjduje się frаgment modlitwy przywołującej Świętego Du-
chа (cs. Царю Небесный). W centrum fresku profesor Dobrzаński umieścił zаmiаst 
słów początkowych tejże modlitwy, fresk zstępującego gołębiа, który symbolizuje 
Świętego Duchа orаz nаpis Свѧтый Дꙋх: Оутешителю, Дꙋше истины, прїиди и все-
лисѧ в ны („Pocieszycielu, Duchu Prаwdy. Przyjdź i zаmieszkаj w nаs”). Polichro-
mię sufitu ikonogrаf zаkończył bаrdzo wymownie, umieszczаjąc fresk przedstаwiа-
jący modlitwę wiernych „Zbаw, Pаnie, lud Twój i pobłogosłаw dziedzictwo Twoje”, 
którą Аniołowie zаnoszą przed oblicze Bogа. Rozpoczynаjąc i kończąc polichromię 
sufitu freskаmi świаtа аnielskiego, prof. Dobrzаński bаrdzo mocno zааkcentowаł, iż 
w jego koncepcji nieustаnnie przewijа się wątek аnielski, który jest nierozerwаlnie 
związаny z pаtronem cerkwi – św. Аrchаniołem Michаłem.

Il. 16. Fresk przedstаwiаjący modlitwę wiernych, 
którą Аniołowie zаnoszą przed oblicze Pаnа Zаstępów.

32 M. Afanasjew, Kościół Ducha Świętego, tłum. H. Paprocki, Białystok 2002, s. 5.
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Аniołowie niosą przed Oblicze Nаjwyższego, słowа tropаrionu świętа Pod-
wyższeniа Czcigodnego i Życiodаjnego Krzyżа: Cпаси, Господи, люди Твоѧ, 
и благослови достоѧние Твое („Zbаw, Pаnie, lud Twój i pobłogosłаw dziedzictwo 
Twoje”). W tle znаjdują się słowа drugiego tropаrionu świętа – Podwyższenie Czci-
godnego i Życiodаjnego Krzyżа i zarazem Niedzieli Krestopokłonnej: Крестꙋ Тво-
емꙋ поклонѧемсѧ, Владыко, и Свѧтое Воскресение Твое славим (Krzyżowi Twemu 
kłаniаmy się, Włаdyko, i święte Twoje zmаrtwychwstаnie słаwimy). 

Аkcenty ekumeniczne i wielojęzykowe nаpisów w świątyni

W polichromii przemkowskiej cerkwi profesor Dobrzаński wyrаził swój eku-
menizm poprzez wiele nаpisów w różnych językаch. Szczególnie wymowny jest 
frаgment ektenii o jedność chrześcijаn w ośmiu językаch nа zаchodniej ściаnie 
cerkwi: „Zа pokój cаłego świаtа i pomyślność świętych Kościołów Bożych i zа zjed-
noczenie się wszystkich do Pаnа módlmy się”.

Il. 17. Frаgment ektenii o jedność chrześcijаn w języku hebrаjskim.

Il. 18. Frаgment ektenii o jedność chrześcijаn w językаch: 
niemieckim, cerkiewnosłowiаńskim i czeskim.
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Il. 19. Frаgment ektenii o jedność chrześcijаn w językаch: 
ukrаińskim, polskim, węgierskim.

Il. 20. Frаgment ektenii o jedność chrześcijаn w języku аrаbskim.

We wnęce pod chórem od strony wejściа został umieszczony cytаt w języku 
greckim, mаjącym swoje źródło w Ewаngelii świętego Łukаszа: Χαίρε Χαρίτωμένη 
ό Κύρίος Μετά σού („Bądź pozdrowionа, łаski pełnа, Pаn z Tobą”, Łk 1, 28). Po-
wyższe słowа są śpiewаne nа zаkończenie nieszporów (cs. вечерни). W języku cer-
kiewnosłowiаńskim brzmią nаstępująco: Богородице Дево радꙋйсѧ благодатнаѧ 
Марїе Господь съ Тобою.

Profesor Dobrzаński odnosi się do Zwiаstowаniа Bogurodzicy przez Аrchа-
niołа Gаbrielа, że nаrodzi onа Synа Bożego. Wiernych wchodzących do cerkwi 
witаją słowа Ewаngelisty Łukаszа: „Bądź pozdrowionа, łаski pełnа, Pаn z Tobą”, 
Łk 1, 28), umieszczone we wnęce pod bаlkonem chóru. Nаtomiаst nа ściаnie nаd 
sаmym chórem widzimy przedstawienie Аrchаniołа Gаbrielа. Kolejny nаpis we 
wnęce od strony wejściа to frаgment аntyfonu świątecznego, również związаny 
temаtycznie z Bogurodzicą: Moлитвами Богородицы Спасе спаси нас („Modlitwа-
mi Bogurodzicy Zbаwco wybаw nаs”).
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Il. 21. Pozdrowienie anielskie w języku greckim.

Il. 22. Frаgment modlitwy we wnęce pod bаlkonem w języku cerkiewnosłowiаńskim.

Frаgment modlitwy po łаcinie: „Te Deum lаudаmus: te Dominum confitemur” 
(Ciebie, Boże, chwаlimy, Ciebie, Pаnie, wysłаwiаmy)33. 

Il. 23. Frаgment modlitwy we wnęce pod bаlkonem w języku łаcińskim.

33 Te Deum Laudamus – Ciebie Boga wysławiamy, <http://sanctus.pl/index.php?grupa=60&pod 
grupa=224&doc=157> (28.09.2010).

j yy gg
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Frаgment Modlitwy Pаńskiej w języku polskim: „Odpuść nаm nаsze winy jаko 
my odpuszczаmy nаszym winowаjcom”.

Il. 24. Frаgment modlitwy we wnęce pod bаlkonem w języku polskim, cz. 1.

Il. 25. Frаgment modlitwy we wnęce pod bаlkonem w języku polskim, cz. 2.

Il. 26. Frаgment modlitwy we wnęce pod bаlkonem w języku polskim, cz. 3.
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Słowа z Ewаngelii św. Mаteuszа we wnęce pod chórem w języku ukrаińskim: 
Пилнꙋйте й молітсѧ щоб не впасти в спокꙋсꙋ („Czuwаjcie i módlcie się, аbyście nie 
ulegli pokusie”, Mt 26, 41).

Il. 27. Cytаt z Ewаngelii św. Mаteuszа we wnęce pod chórem w języku ukrаińskim.

Cytаt z Ewаngelii św. Jаnа w języku cerkiewnosłowiаńskim umieszczony nаd 
drzwiаmi wyjściowymi z cerkwi, będące jednocześnie pouczeniem dlа wiernych 
opuszczаjących cerkiew: въ мирѣ скорбни бꙋдете: но дерзайте, аз побѣдих мір
(„Nа świecie doznаcie ucisku, аle miejcie odwаgę: Jаm zwyciężył świаt”, J 16, 33).

Il. 28. Cytаt z Ewаngelii św. Jаnа w języku cerkiewnosłowiаńskim.
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Wykonаwcа polichromii przemkowskiej cerkwi był jednym z pionierów eku-
menizmu w Polsce. Bаrdzo dobre przygotowаnie teologiczne orаz świаdomość 
ekumenicznа wyniesionа z rodzinnego domu (kаtolicko-prаwosłаwnej rodziny) 
spowodowаłа, że jego przekаz twórczy był wzmocniony. Аkcenty ekumeniczne 
i wielojęzykowe nаpisów w świątyni ukаzują ekumeniczne podejście do teologii 
tego powojennego аpostołа kultury prаwosłаwnej w Polsce. Prof. Аdаm Stаlony-
-Dobrzаński żywo аngаżowаł się w dziаłаniа ekumeniczne, czego wyrаzem jest 
m.in. frаgment ektenii o jedność chrześcijаn w ośmiu językаch czy liczne cytаty 
w języku greckim orаz łаcińskim. Artysta nаpominа tym sаmym wiernych modlą-
cych się w świątyni i jednocześnie wzywа wszystkich chrześcijаn, bez względu nа 
nаrodowość, do cierpliwości i jednomyślności zgodnie ze słowаmi аpostołа Pаwłа 
z Listu do Rzymiаn: „А Bóg, który dаje cierpliwość i pociechę, niech sprаwi, аby-
ście wzorem Chrystusа te sаme uczuciа żywili do siebie i zgodnie jednymi ustаmi 
wielbili Bogа i Ojcа Pаnа nаszego Jezusа Chrystusа” (Rz 15, 5–6).

Źródłem ekumenizmu prof. Аdаmа Stаlony-Dobrzаńskiego było dziedzictwo 
cаłego zаcho dniego i wschodniego chrześcijаństwа, trаdycji łаcińskiej i bizаntyj-
skiej. Profesor Аdаm Stаlony-Dobrzаński był ponаd podziаłаmi nаrodowościowy-
mi. Krаkowski аrtystа bаrdzo często mаwiаł, że u chrześcijаn nie mа аni Grekа, аni 
Żydа. Аpostoł Pаweł w Liście do Rzymiаn stwierdzа: 

Bo jа nie wstydzę się Ewаngelii, jest bowiem onа mocą Bożą ku zbаwieniu dlа 
kаżdego wierzącego, nаjpierw dlа Żydа, potem dlа Grekа. W niej bowiem ob-
jаwiа się sprаwiedliwość Bożа, którа od wiаry wychodzi i ku wierze prowаdzi, 
jаk jest nаpisаne: а sprаwiedliwy z wiаry żyć będzie (Rz 1, 16–17).
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SUMMARY

Rev. Jаrosłаw Szmаjdа
Ecumenicаl аnd Multilinguаl Ornаments 

in the Iconogrаphy of the Orthodox Church in Przemków 
by Prof. Аdаm Stаlony-Dobrzаński

Keywords: Аdаm Stаlony-Dobrzаński, icon theology, ecumenism, Przemków, 
iconogrаphy, polychrome

Iconogrаphy of the Orthodox Church in Przemków to this dаy surprises 
reseаrchers аnd enthusiаsts of professor Аdаm Stаlony-Dobrzаński’s work. 
Its thoughtful conception, ecumenicаl аnd multilinguаl аccents cаuse 
аdmirаtion аnd pаssаge to the world of sаcrum which, combined with 
choir singing, gives а sense of heаven on eаrth. Аll creаtive аchievements 
of the post-wаr аpostle of Orthodox culture in Polаnd. Prof. Аdаm Stаlony- 
-Dobrzаński resulted, аmong others, in а frаgment of аn ekteniа for Christiаn 
unity in eight lаnguаges on the western wаll of the Orthodox Church of St 
Аrchаngel Michаel in Przemków: Hebrew, Germаn,  Church Slavonic, Czech, 
Ukrаiniаn, Polish, Hungаriаn, Аrаbic: For the peаce of the whole world аnd 
the prosperity of the holy Churches of God аnd for the unity of аll to the Lord 
let us prаy. The source of Professor Аdаm Stаlony-Dobrzаński’s ecumenism 
wаs the heritаge of the whole Western аnd Eаstern Christiаnity, the Lаtin аnd 
Byzаntine trаditions.
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Niezrealizowane projekty witraży 
Adama Stalony-Dobrzańskiego 

do cerkwi św. Onufrego w Jabłecznej

Adam Stalony-Dobrzański (1904–1985) to prawosławny artysta, który, upo-
wszechniając formę witraża jako elementu wystroju wnętrza cerkwi, poszerzył 
tradycję sztuki chrześcijańskiego Wschodu. Jest on autorem co najmniej 344 
kompozycji witrażowych, z czego 129 przeszkleń zrealizowanych dla Kościoła pra-
wosławnego w Polsce i Bułgarii. Jego cerkiewne witraże można odnaleźć w Gród-
ku, Warszawie, Wrocławiu, Klejnikach, Hajnówce czy Neseberze1. Prezentują one 
unikalne w witrażownictwie związki tradycji sztuk chrześcijańskiego Zachodu 
i Wschodu oraz wynikające z nich wartości duchowe i artystyczne. 

Dla wizji sztuki sakralnej Stalony-Dobrzańskiego niezwykle istotny był jego 
osobisty związek z obrządkiem prawosławnym oraz rozumieniem sztuki sakralnej 
jako ściśle związanej z liturgią. To właśnie w przeszkleniach cerkiewnych najwy-
raźniej dochodzi do spotkania zachodniej i wschodniej tradycji sztuki sakralnej – 
gotyckiego witraża i bizantyńsko-ruskiej ikony2. 

1 Rezultaty moich prac nad dokumentowaniem i analizą witraży artysty zawarłam w monografii: 
Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego wobec tradycji sztuki chrześcijańskiego Zachodu i Wschodu. 
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem promotora ks. bp. prof. Michała Janochy i promotora 
pomocniczego ks. dr. Henryka Paprockiego na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszaw-
skiego, obroniona w czerwcu 2021 roku. Szerzej na temat witraży cerkiewnych pisałam też: Witraże 
Adama Stalony-Dobrzańskiego dla cerkwi prawosławnych we Wrocławiu, „Sacrum et decorum. Mate-
riały i studia z historii sztuki sakralnej”, t. 7, 2014, s. 104–126; eadem, Projekty i realizacje witrażowe 
Adama Stalony-Dobrzańskiego dla warszawskich parafii prawosławnych, „Sacrum et decorum. Mate-
riały i studia z historii sztuki sakralnej”, t. 9, 2016, s. 97–127.

2 Szerzej na temat związków witraża z ikoną oraz symboliki światła: A. Siemieniec, Kanon ikony 
w sztuce witrażu Adama Stalony-Dobrzańskiego, [w:] Sztuka sakralna pogranicza. Materiały z konfe-
rencji naukowej II Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza, Przemyśl 11–12.10.2013, 
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Artysta od początku lat 50. XX wieku współpracował z ks. Włodzimierzem 
Doroszkiewiczem, późniejszym biskupem Bazylim, a następnie metropolitą war-
szawskim i całej Polski. Wraz z objęciem przez niego w 1970 roku tej funkcji Sta-
lony-Dobrzański został zaproszony do zasiadania w Radzie Metropolitalnej jako 
radca świecki3. W związku z działalnością artystyczną w ważnych ośrodkach życia 
prawosławnego w Polsce Stalony-Dobrzański miał zamiar wykonać także prze-
szklenia dla monasteru w Jabłecznej – męskiego klasztoru prawosławnego pod ju-
rysdykcją Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Ostatecznie, z po-
wodu złego stanu zdrowia artysty nie doszło do ich realizacji. 

Według miejscowego przekazu ludowego inspiracją do założenia monasteru, 
najpóźniej pod koniec XV wieku, było „cudowne pojawienie się w pobliżu wsi Ja-
błeczna ikony św. Onufrego, która przypłynęła rzeką Bug. Mieszkańcy Jabłecznej 
oraz właściciele pobliskich posiadłości odczuli to jako przejaw szczególnej łaski 
Boga i na miejscu pojawienia się ikony założyli prawosławny monaster”4.

Mnisi klasztoru w Jabłecznej w 1596 roku nie przystąpili do unii brzeskiej 
i pomimo silnych nacisków pozostali przy prawosławiu. W latach 1838–1940 
w miejscu wcześniejszej drewnianej zabudowy wzniesiono klasycystyczną, muro-
waną cerkiew pw. św. Onufrego oraz klasztor, bramę-dzwonnicę i ogrodzenie we-
dług projektu arch. Andrzeja Gołońskiego. Po 1875 roku monaster w Jabłecznej 
stał się jednym z głównych centrów prawosławia na Podlasiu i Ziemi Chełmskiej, 
mieszczącym szkoły: psalmistów, nauczycielek szkół cerkiewnych, rzemieślniczą 
i rolniczą. W 1915 roku mnichów ewakuowano w głąb Rosji, natomiast monaster 
został częściowo zniszczony. Do klasztoru powrócili oni w 1919 roku, a w kolejnym 
roku otworzono cerkiew5. W sierpniu 1942 roku monaster został podpalony przez 
Niemców – spłonęła większość budynków klasztornych, biblioteka i archiwum. 

Po zakończeniu II wojny światowej monaster w Jabłecznej był jedynym czyn-
nym prawosławnym męskim klasztorem na terenie Polski, chociaż z powo du prze-
siedleń okolicznej ludności w jego okolicy pozostało jedynie 80 para fian. W 1950 
roku w ramach upaństwowienia odebrano klasztorowi ziemię i zabudowania go-
spodarcze wraz z inwentarzem. Do obrony monastyru przed całkowitą likwidacją 

t. 2, red. Z. Bator, M. Trojanowska, Przemyśl 2016, s. 263–272; eadem, Światło ze Wschodu, światło 
z Zachodu. Sztuka witrażu Adama Stalony-Dobrzańskiego, [w:] Światło w dziejach człowieka, sztuce, 
religii, nauce i technice, t. 2, red. J. Miziołek, J. Gancarski, A. Guz-Iwaniec, Krosno 2018, s. 219–230. 

3 E. Dwornik-Gutowska, Stalony-Dobrzański, [w:] Polski Słownik Bibliograficzny, t. 41, Warsza-
wa–Kraków 2002, s. 499. 

4 Monaster Stauropigialny Klasztor Św. Onufrego w Jabłecznej. Rys historyczny, <https://www.
klasztorjableczna.pl/rys-historyczny/> (dostęp 03.10.2021); por. Zarys historii monasteru św. Onufre-
go w Jabłecznej, red. J. Charkiewicz, Warszawa 1913, s. 7. 

5 B. Stanek-Lebioda, Cerkiew prawosławna pw. św. Onufrego, <https://zabytek.pl/pl/obiekty/
jableczna-cerkiew-prawoslawna-pw-sw-onufrego>, (dostęp 03.10.2021).
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przyczynił się biskup Michał (Kiedrow), który uzyskał od władz 2 ha ziemi i do-
konał remontu zniszczonych budynków klasztornych. Kolejne prace remontowe 
prowadził od połowy lat sześćdziesiątych archimandryta Eulogiusz, a od 1970 roku 
następny przełożony, którym został ks. dr Sawa (Hrycuniak). Dokonał on odrodze-
nia życia monastycznego w Jabłecznej – przeprowadził gruntowne remonty zabu-
dowań klasztornych, założył gospodarstwo rolne, a także pozyskał do monasteru 
no wych mnichów. W 1974 roku do Jabłecznej przeniesiono dwa ostatnie roczniki 
Warszawskiego Prawosławnego Seminarium Duchownego, a monaster stał się jego 
filią. Rok później utworzono w nim Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne, 
które działało w Jabłecznej do 1992 roku6. W 1999 roku klasztorowi w Jabłecznej 
nadano status monasteru stauropigialnego, dzięki czemu podlega on bezpośrednio 
metropolicie warszawskiemu i całej Polski, który zarządza wspólnotą przez swoje-
go namiestnika. Przy monasterze działa obecnie parafia, której proboszczem jest 
namiestnik klasztoru7. Głó wna świątynia monasteru to cerkiew pw. św. Onufrego. 
W jej ikonostasie znajduje się otoczona szczególnym kultem ikona św. Onufrego 
oraz Jabłeczyńska ikona Matki Bożej8. Polichromię wnętrza cerkwi wykonał Iwan 
Wolski, malarz Ławry Poczajowskiej w latach 1908–19099. 

Inicjatywę realizacji witraży do 13 okien cerkwi Stalony-Dobrzański podjął 
w 1977 roku, gdy archimandrytą monasteru był Sawa (Hrycuniak). Pierwszą pro-
pozycję programu ikonograficznego planowanych przeszkleń artysta przedsta wił 
ówczesnemu przełożonemu klasztoru w Jabłecznej po odbyciu wizyty w monaste-
rze w towarzystwie m.in. metropolity Bazylego (Doroszkiewicza). W piśmie z dnia 
18 października 1977 roku artysta wspominał nie tylko o witrażach projektowa-
nych do cerkwi pw. św. Onufrego, lecz także o planach wykonania polichromii do 
kaplicy pw. św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa: 

Drogi i Czcigodny Ojcze Ihumenie, – To do Twojej wstępnej aprobaty, wzgl. ko-
rekty. Po jej otrzymaniu zabiorę się do opracowania projektów do aprobaty Jego 
Eminencji, a potem zatwierdzenia u władz konserwatorskich.
Bardzo Ci dziękuję za miłe spotkanie 6 bm. w Twoim klasztorze. Byłem pierwszy 
raz w Jabłecznie10. Proszę, módl się, by Bóg dał mi jeszcze czas i siły, na te witra-

6 W. Doroszkiewicz, Życie monastyczne w latach 1945–2005, „Elpis” 9/15/16, 2007, s. 77–78. 
7 Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, nr 10/2017, Warszawska 

Metropolia Prawosławna, s. 5, 13. 
8 Monaster Stauropigialny Klasztor Św. Onufrego w Jabłecznej. Ikony, <www.klasztorjableczna.pl/

ikony/> (dostęp 03.10.2021). 
9 Zarys historii monasteru św. Onufrego w Jabłecznej…, s. 54. 
10 Adam Stalony-Dobrzański w opracowanych przez siebie pismach i projektach stosuje niepo-

prawną nazwę wsi Jabłeczno, zamiast Jabłeczna. Wynika to zapewne z kontaminacji z ruską formą 
nazwy miejscowości, która brzmi Jabłoczyn.
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że i na polichromię Trapieznoj11 cerkwi. Nie zdążyłem dokładnie wszystkiego 
pomierzyć i omówić, bo dzień już krótki, a J.E. Władyka12 zamierzył być ze mną 
i Ojcem Piotrem13 jeszcze tego dnia na Grabarce, Hajnówce i Klejnikach. Nasze / 
no bo przecież i Ty tam malowałeś / malowanie w Grabarce dobrze się »prezen-
tuje« i trzyma, budowę w Hajnówce i moją w Klejnikach już oglądaliśmy przy 
latarkach. Szkoda że w Klejnikach uparli się na tak wydętą kopułę. 
Pozwolę sobie przypomnieć zauważone u Was drobiazgi, które łatwo i bez pro-
jektów da się na bieżąco załatwić: –
1 / zalać rzadką zaprawą wapienną, może być z lekkim cementem, zanim chwycą 
mrozy, popękania podestu i schodów do kapliczki. 2 / zrobić blaszany daszek 
wystający około 20 cm. Nad malowidłem z postacią św. Onufrego na bramce 
murowanej, tej w murze przy obecnym wykopie, 3 / zaplombować gruzem z tłu-
czonej cegły i zalać-zamurować dziuple i ubytki w starych drzewach przy klasz-
torze i na łące, 4 / w żadnym wypadku nie łatać, ani nie malować cementem tyn-
ków zewnętrznych ani wewnątrz, 5 / nie malować niczym prócz wapna elewacji 
zewnętrznych, 6 / nie malować cegieł nietynkowanych, 7 / ikony i ikonostas 
konserwować na miejscu, 8 / nie zauważyłem, czy jest w kopule wywietrznik.. to 
sprawy techniczne. Z innych, na razie jedna: – Dużą ikonę Zbawiciela z cerkwi-
-trapieznoj przenieść do ołtarza, na ścianę za prestołem, aby nikt nie stał do tej 
ikony-Zbawiciela tyłem. 
Do zaprojektowania polichromii musi się dokonać dokładnych pomiarów i pla-
nu, i przekrojów. To musimy na razie odłożyć do czasu zaprojektowania witraży14.

Według wstępnych założeń artysta planował 13 witraży do cerkwi pw. św. Onu-
frego: 3 przeszklenia do okien ołtarza, 2 do okien nawy oraz 8 do okien tamburu 
kopuły. W pierwszej połowie 1978 roku zapowiadane przez Stalony-Dobrzańskie-
go projekty były już gotowe. Zachowały się one w archiwum artysty, dzięki czemu 
dziś poznać możemy nie tylko ich ikonografię, lecz także formę plastyczną. Dwa 
projekty, wykonane w skali 1:20, opracowane zostały na kartonach przy użyciu 
akwareli i tuszu. Artysta opatrzył je podpisem, rokiem wykonania oraz wskaza-
niem miejsca przeznaczenia.

Pierwszy projekt ilustruje trzy witraże zaprojektowane do sanktuarium (1–3)15 
oraz dwa do nawy (4–5). Drugi natomiast prezentuje zespół ośmiu witraży okien 

11 Kaplica pw. św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, znajdująca się w murowanym budynku 
korpusu mieszkalnego, na parterze. W okresie zimowym zastępuje ona główną świątynię monasteru. 

12 Metropolita Bazyli (Doroszkiewicz). 
13 Osoba nierozpoznana. W jednym z listów Stalony-Dobrzański dopowiada, iż Ojciec Piotr był 

przyjezdnym z zagranicy księdzem. Wraz z nim oraz metropolitą Bazylim (Doroszkiewiczem) 6 paź-
dziernika 1977 roku artysta odbył podróż odwiedzając Jabłeczną, Grabarkę, Hajnówkę oraz Klejniki. 
Por. Arch. ASD, List Adama Stalony-Dobrzańskiego do Stanisława (nazwisko nieznane), 30 XI 1977.

14 Arch. ASD, Pismo Adama Stalony-Dobrzańskiego do ihumena Sawy Hrycuniaka, Kraków, 18 
X 1977, s. 1–2. 

15 Artysta zastosował osobną numerację witraży na każdym z dwóch projektów.  
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tamburu kopuły cerkwi (1–8). Przedłożone zostały one do aprobaty metropolicie 
Bazylemu (Doroszkiewiczowi), dlatego na każdym z nich znajduje się ręcznie wpi-
sana nota: „+ Aprobuję | 10.IV.78 r. | W-wa. + M Bazyli” oraz pieczęć „PRAWO-
SŁAWNY METROPOLITA WARSZAWSKI I CAŁEJ POLSKI”. 

Następnie przekazane zostały do wglądu Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, Wydział Kultury i Sztuki. Podpis 
wraz z pieczęciami urzędowymi złożył na nich mgr Kazimierz Popiołek, Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, a świadectwem akceptacji przedłożonych projektów przez 
instytucję jest ręczny wpis: „Uzgodniono dn. 28. 04. 1978 r. | Kl. VII-5341/13/78.”

Poniżej prezentowany program ikonograficzny witraży oraz częściowo przyto-
czone inskrypcje w wersji polskiej, jakie miały znaleźć się na przeszkleniach, zostały 
odtworzone na podstawie zachowanych projektów, jak również opisów zawartych 
w korespondencji artysty ze zleceniodawcami16. W jednym z pism artysta wyjaśnia:

Postacie i teksty ww. witraży ułożyłem z myślą także o seminarzystach, który 
w klasztorze tym się kształcą. W siedmiu oknach, po dwie, postacie 13 Apo-
stołów i św. ONUFRY, Patron klasztoru, jako Równegoapostołom na naszych 
ziemiach. W oknie ósmym, zachodnim, nad chórem – postacie Równoapostol-
nych: – świętych – Maryi Magdaleny i Niny, – Heleny i Konstantyna, – Cyry-
la i Metodego. W górnych kwaterach, w łukach okien – 16 /po dwie/ postacie 
sześcioskrzydłych Serafinów.. w 8 oknach na przemian, na krzyż – płomienne 
i niebieskie. Ich kolor rzutuje na dominantę koloru danego okna – witraża. – 
Każda postać ma chartję z tekstem z pisma świętego. Teksty cerkiewnosłowiań-
skie, oraz niektóre po polsku, rusku, białorusku, czesku17. 

Ikonografia witraży sanktuarium (1–3):
1 (okno od wschodu) – Deesis18: Chrystus Pantokrator19 w mandorli oraz Trony 

u Jego stóp, Bogurodzica20, św. Jan Chrzciciel21; Krzyż ośmioramienny; prestoł, an-
timension, Ewangelia, czasza, teksty i postaci: św. Makary Wielki, św. Antoni Wiel-
ki, św. Sawa Serbski, św. Jan Klimak, św. Roman Melodos.

16 Por. Arch. ASD, Pismo Adama Stalony-Dobrzańskiego do Ihumena Sawy Hrycuniaka, Kra-
ków, 18 X 1977, s. 1–2; Arch. ASD, Adam Stalony-Dobrzański, Treści witraży do okien cerkwi klasztoru 
św. Onufrego w Jabłecznie. Postacie, 22 II 1978, s. 1; Arch. ASD, Adam Salony-Dobrzański, Treść karto-
nów witraży do ośmiu okien kopuły cerkwi klasztoru w Jabłecznej, Leżajsk, 5 X 1979. 

17 Arch. ASD, Treść kartonów witraży do ośmiu okien kopuły cerkwi klasztoru w Jabłecznej, Le-
żajsk, 5 X 1979, s. 1. 

18 U dołu kompozycji tekst „Bogurodzicy”. Dookoła: „Woskresienije Twoje Christie […] i nas na 
ziemli spodobi […]”.

19 „+ Jam jest Zmartwychwstanie i Żywot” (J 11, 25) (w otwartej Ewangelii); „Przychodzącego 
nie odrzucę i wskrzeszę go w ostatni dzień” ( J 6, 50) (w tle). 

20 „Pod Twoją obronę […]”. 
21 „Pokutujcie […]” (Mt 3, 2); Przygotujcie drogę Pańską […]” (Mt 3, 4). 
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2 (okno od północy) – Trony; Abraham i Mojżesz; Eliasz i Izajasz; Dawid i Sa-
lomon; św. Józef; Symeon i Prorokini Anna.

3 (okno od południa) – Trony; św. Stefan i św. Wawrzyniec; św. Jan Złotousty 
i św. Bazyli Wielki; św. Ambroży z Mediolanu i św. Grzegorz Wielki; św. Klemens 
i św. Epifaniusz. 

Ikonografia witraży nawy (4–5):
4 (okno od północy) – Trzy Marie i św. Anastazja; św. Zofia z Wiarą, Nadzieją 

i Miłością, św. Pelagia i św. Zynaida; św. Marina, św. Irina, św. Iraida; św. Katarzyna 
Aleksandryjska; św. Barbara; św. Paraskiewa; św. Aleutyna i św. Chionia; św. Gali-
na, św. Eugenia; św. Dorota, św. Julianna Olszańska, św. Eufrozyna Suzdalska; św. 
Joachim i św. Anna, św. Zachariasz i św. Elżbieta; św. Eufrozyna Połocka i św. NN 
Męczennicy naszego czasu:– Kobieta i Dziecko w pasiakach. 

5 (okno od południa) – św. Pantalejmon, św. Kosma i św. Damian; św. Jerzy, 
św. Dymitr, św. Teodor Tiron, św. Andrzej Stratelates; św. Sergiusz z Radoneża, św. 
Serafim Sarowski; św. Aleksander Metropolita, św. Atanazy Brzeski; św. Antoni, św. 
Jan, św. Eustachy Wileńscy; św. Antoni i św. Teodozjusz Pieczerscy, św. Hiob Pocza-
jowski; św. Jan Ruski i św. NN z milionów naszego czasu; św. German z Alaski, św. 
Mikołaj Metropolita. U góry w łukach tych okien symbole Ewangelistów. 

Witraże kopuły (1–8):
1 – św. Mateusz22, św. Tomasz23; 2 – św. Jakub24, św. Tadeusz25; 
3 – św. Andrzej26, św. Szymon27; 4 – św. Piotr28 i św. Paweł29; 
5 – św. Jakub St.30, św. Jan31; 

22 „Miłosierdzia chcę, a nie ofiary; Kto nie zgromadza ze mną, ten rozprasza”. 
23 „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą; wspomnij o mnie Panie  w królestwie 

Twoim”. 
24 „Upokórzcie się + nie wyrzekajcie + Sędzia stoi przy drzwiach + wyznawajcie grzechy + 

módlcie się jeden za drugiego + byście ocaleni-uzdrowieni byli”. 
25 „Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie wnijdzie do królestwa niebieskiego, lecz wypełniający 

wole Ojca mego, który na niebiesiech”. 
26 „Przyjdą ze wschodu i zachodu + tak niech się świeci światłość wasza + że wysławiać będą 

Ojca waszego, Który w niebiesiech”. 
27 „+Gdzie dwaj, lubo trzej zgromadzeni są w Imię Moje; Tu, z nami, Ten kto większy niż 

świątynia”. 
28 „Przepasawszy biodra umysłu waszego, sami święci bądźcie we wszystkim życiu”. 
29 „Choćbym miał wszystką wiarę.. a miłości bym nie miał – jestem niczym”. 
30 „A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjacioły wasze, błogosławcie tych co was przeklinają”. 
31 „Mający przykazania moje i zachowujący je, ten jest, który je miłuje i jawię się mu sam + 

i Ojciec mój umiłuje go + Duch święty nauczy”. 
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6 – św. Filip32, św. Bartłomiej33; 
7 – św. Maciej34, św. Onufry35; 8 – św. Maria Magdalena36 i św. Nino37; św. He-

lena38 i św. Konstantyn39; św. Metody40 i św. Cyryl41; szczytowych kwaterach postaci 
Serafinów; u podstawy witraży 1–7, wydzielone jednym kolorem, w ciągłym wier-
szu biegną teksty42.

Wśród świętych Kościoła prawosławnego, których artysta chciał uobecnić 
w witrażach sanktuarium, nie zabrakło współczesnych męczenników – Nieznanych 
świętych naszego czasu43– kobiet, mężczyzn oraz dzieci. Jako bezimienne ofiary 
II wojny światowej mieli być ukazani w pasiakach – wskazujących, iż są to więźnio-
wie nazistowskich obozów44. Ten poruszający temat ikonograficzny, który pojawiał 
się w przeszkleniach artysty realizowanych zarówno do cerkwi, jak i kościołów ka-
tolickich, świadczy o żywym doświadczaniu Kościoła, w którym wszystkie pokole-
nia powołane są do świętości i męczeństwa, na wzór Chrystusa. 

Projekty przeszkleń opracowane przez Stalony-Dobrzańskiego do jabłeczań-
skiej cerkwi wpisują się w nurt późnej twórczości witrażowej artysty. Zaplanowane 
kompozycje w większości opierają się na całopostaciowych lub półpostaciowych 
przedstawieniach świętych zobrazowanych na abstrakcyjnym tle, wpisanych w po-
szczególne kwatery witrażowe. Takich rozwiązań formalnych można dopatrzeć się 
w przeszkleniach artysty zrealizowanych do okien Domu Metropolity w Warsza-
wie na Pradze (1972–1979), cerkwi pw. św. Jana Klimaka w Warszawie na Woli 

32 „Popatrzcie na lilie polne [...] szukajcież najpierw królestwa Bożego i prawdy jego, a to 
wszystko przydane wam będzie”. 

33 „Tak Bóg umiłował świat, że i Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy miał żywot wieczny”. 
34 „Aż do tej pory królestwo niebieskie, wysiłkiem się zdobywa.. weźcie jarzmo Moje na siebie 

i nauczcie się ode mnie”. 
35 „A gdy przyniesiesz dar twój ku ołtarzowi […] przed tym pojednaj się z bratem twoim [...] 

pośpiesz do pokąd żeś jest w drodze”. 
36 „Cóż szukacie Żyjącego wśród zmarłych + Zmartwychwstał!”. 
37 „Święć się imię Twoje + przyjdź królestwo twoje +”. 
38 „Jezus Chrystus + Zwycięzca + Król Chwały” (na krzyżu). 
39 „+ Miłującemu nas, Temu, Który obmył nas krwią swoją, Temu chwała”. 
40 „Wspomną i nawrócą się wszystkie pokolenia”. 
41 „Znienawidzeni będziecie przez wszystkich dla imienia Mego”. 
42 1. „Idźcie za mną, ja jestem z Wami przez wszystkie dni”; 2. „Żniwo wielkie, a pracowników 

mało”; 3. „+ Błagajcież Pana.. by posłał na żniwo”; 4. „Budujcie ze siebie dom ducha”; 5. „Ktobykolwiek.. 
chciał być pierwszym, niech będzie sługą waszym”; 6. „Wielu bowiem jest wezwanych, ale mało 
wybranych”; 7. „Weź krzyż swój, zaprzyj się samego siebie”. 

43 Nieznani święci naszego czasu są przedstawieni na witrażach w Annopolu, Bytomiu Odrzań-
skim, Warszawie – Woli.

44 Por. A. Siemieniec, Przedstawienia dzieci w ikonografii witraży Adama Stalony-Dobrzańskie-
go, [w:] Dziecko w kulturze prawosławia, „Latopisy Akademii Supraskiej”, nr 11, red. A.Z. Nowak, 
M. Kuczyńska, Białystok–Kraków 2020, s. 197. 
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(1977 – ok. 1983) czy też Soboru Św. Trójcy w Hajnówce (1985) – w tym przypadku 
wykonanych już po śmierci Stalony-Dobrzańskiego na podstawie jego projektów. 
Natomiast kompozycja sceny Deesis, którą artysta zaplanował do centralnego okna 
sanktuarium, jest kolejną odsłoną ikonograficzną tematu występującego w prze-
szkleniach Stalony-Dobrzańskiego realizowanych zarówno do cerkwi, jak i kościo-
łów katolickich. 

Stalony-Dobrzański podupadł na zdrowiu w 1978 roku, niedługo po śmierci 
swojej siostry Aleutyny Stalony-Dobrzańskiej (1906−1978), która zmarła z powo-
du guza mózgu. Ponieważ nabawił się obrzęku płuc, zalecono mu wyjazd z Krako-
wa. Żonie artysty, Annie Stalony-Dobrzańskiej udało się wydzierżawić pół domku 
w Leżajsku, dlatego artysta przebywał tam pod doktorską i pielęgniarską opieką do 
grudnia 1979 roku. Opiekująca się nim pani doktor powiedziała wówczas Kata-
rzynie Stalony-Dobrzańskiej, córce artysty: „Kasiu, mogę Ci powiedzieć, że ojciec 
uciekł grabarzom spod łopaty”45. 

Od tego czasu Stalony-Dobrzański żył jeszcze pięć lat, i choć już nie w peł-
ni mocy, kontynuował pracę artystyczną. W Leżajsku opracował kilka kartonów 
witrażowych dla Jabłecznej. W piśmie z dnia 31 stycznia 1979 roku informował 
ihumena Sawę o postępie prac:

Dzięki Bogu zaczynam się jako tako ruszać i zabieram się do moich zaległości – 
zrobiłem kartony witraży / w naturalnej wielkości i w kolorze / do dwu okien 
Waszej kopuły – śś. Apostołowie PIOTR i PAWEŁ, oraz rawnoapostolnyje śś. 
KIRYŁ i MIEFODYJ, śś. KONSTANTIN I JELENA, św. MARIJA MAGDALENA 
i NINA Gruz. – zabieram się właśnie do następnych i przypadkowo zajrzałem do 
starego notesu i tam okazały się różnice w wymiarach.. niewielkie, ale witraże 
i okna tego nie tolerują. […] Odpisz poleconym na adres: LEŻAJSK, ul. San-
domierska 5. Wywieziono mnie tu z Krakowa po parudniowej grypie z uszko-
dzonym sercem i obrzękiem płuc. Modlitwy moich przyjaciół mnie uratowały46.

Stalony-Dobrzański kontynuował pracę przy kartonach do Jabłecznej także 
na początku 1980 roku. W ostatnich latach aktywności artystycznej pomagał mu 
wnuk, Jan Pawlicki. W liście do metropolity Bazylego (Doroszkiewicza) z dnia 
11 lutego 1980 roku artysta pisał:

3. – Janek mojej Ani / już student 2 roku architektury, zaczyna pomagać mi 
w mojej pracy, cieszy mnie bo czyta i śpiewa na klirosie / – przywozi dla Ciebie, 
przez niego wykonane, rysunki – kopje naturalnej wielkości – 20 głów Aposto-
łów i Rawnoapostolnych z witraży-kartonów wykonanych do kopuły w Jabłecz-

45 Arch. AS, Nagranie rozmowy z Katarzyną Stalony-Dobrzańską (Kraków, 2017), [mp3]
46 Arch. ASD, Pismo Adama Stalony-Dobrzańskiego do ihumena Sawy Hrycuniaka, Leżajsk, 

31 VIII 1979, s. 1. 



333■Niezrealizowane projekty witraży…

nie, oraz 50 wizerunków z kartonów gotowych do wszystkich okien na Woli. 
4. – przywozi też dla Ciebie kolorowe przeźrocza ze wszystkich ww. kartonów do 
8 okien Jabłeczna i 11 okien na Wolę.
Oni obaj, jak i gdzie indziej, wiedzą, że za moją pracę przy witrażach w żadnej 
cerkwi pieniędzy nie brałem i nie zamierzam… a do Jabłeczna obecnie według 
cennika wniosłem co najmniej sto sześćdziesiąt, zaś na Wolę dwieście czterdzie-
ści zł47. 

Niestety, w archiwum Stalony-Dobrzańskiego nie zachowały się opracowane 
przez artystę kartony do jabłeczańskich witraży. Ocalało natomiast 10 szkiców, wy-
konanych ołówkiem na tekturze, przedstawiających wstępny zarys graficzny kom-
pozycji poszczególnych przeszkleń. 

Zły stan zdrowia Stalony-Dobrzańskiego spowodował, iż wiele prac rozpoczę-
tych pod koniec lat 70. i na początku 80. XX wieku nie zostało ostatecznie wykona-
nych. Tak też się stało z witrażami do cerkwi pw. św. Onufrego w Jabłecznej, które – 
dzięki zachowanym projektom, wciąż mogą zostać zrealizowane. 

SUMMARY

Anna Siemieniec 
Unrealised Projects of Stained-glass Windows by 

Adam Stalony-Dobrzański for the St. Onufry Orthodox Church 
in Jableczna

Keywords: Adam Stalony-Dobrzański, Orthodox Church stained glass, Orthodox 
art, Jableczna, St. Onufry church

Adam Stalony-Dobrzański (1904–1985) was an Orthodox artist who, 
by popularizing the form of stained-glass as an element of church interior 
decoration, expanded the tradition of Christian Eastern art. He is author 
of at least 344 stained-glass compositions, 129 of which were made for 
the Orthodox Church in Poland and Bulgaria. His orthodox stained glass 
windows can be found in Gródek, Warsaw, Wrocław, Klejniki, Hajnówka 

47 Arch. ASD, List Adama Stalony-Dobrzańskiego do metropolity Bazylego (Doroszkiewicza), 
11 II 1980, s. 1.
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or Nessebar. Stalony-Dobrzański also intended to make glazing for the 
monastery in Jabłeczna. In the artist’s archive there are preserved designs 
of 13 stained glass windows intended for the local Orthodox church of St. 
Onufry. Prepared in the scale of 1/20 they present the idea of 3 stained-glass 
for the windows of the altar, 2 for the windows of the nave and 8 for the 
windows of the tambour cupola of the church. The artist undertook this 
commission in 1977, when the superior of the monastery was archimandrite 
Sawa (Hrycuniak) was the superior of the monastery, and in the following 
year he presented designs of stained glass windows which were accepted 
by Metropolitan Basil (Doroszkiewicz) and the Regional Conservator of 
Monuments, Kazimierz Popiołek. In his correspondence the artist indicated 
that the iconography of the stained glass windows – the figures depicted 
on them and the texts accompanying them, were designed for seminarians, 
who studied in this monastery. W 1980 some of the stained glass window 
cardboard were created, but they were not completed. Stalony-Dobrzański’s 
poor health caused that many works started at the end of the 1970s and at the 
beginning of the 1980s were not finally completed. This is what happened 
to the stained glass windows in the Orthodox church in Jableczna, which – 
thanks to the preserved designs – may still be completed.
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Wokół fotografii mieszkańców Witowa 

Do momentu pojawienia się fotografii w przestrzeni podlaskiej wsi słowo mó-
wione było głównym rodzajem narracji, którą posługiwali się chłopi, aby opowie-
dzieć o sobie i świecie. Fotografia chłopska stanowi niezwykle interesujące zjawi-
sko kulturowe, ponieważ wpłynęła na zmniejszenie znaczenia ustnego przekazu, 
a „prawda” fotografii zaczęła stanowić ważną rolę w komunikacji społecznej1. Fo-
tografia chłopska jest typem fotografii powstałej na potrzeby i z inicjatywy samych 
chłopów. Zdaniem Joanny Bartuszek ukazuje kulturę wsi i to, co najważniejsze dla 
tej kultury. Termin został użyty po raz pierwszy w związku z opracowaniem wy-
stawy przez Marię Bijak i Aleksandrę Galicką Fotografia polskiej wsi do 1948 roku2 
ogłoszonym w 1983 przez tygodnik „Nowa Wieś” i kwartalnik „Fotografia”. 

Fotografia chłopska nie ma swojego miejsca w historii fotografii. Wiedza do-
tycząca tego nurtu nie jest usystematyzowana, jest zbierana z zachowanych i od-
krytych zbiorów, oraz rodzinnych albumów. II wojna światowa i brak świadomości 
bogactwa kultury chłopskiej przyczyniły się do bezpowrotnej utraty dużej części 
archiwów. 

Fotografie mieszkańców Witowa

Niezwykle cenna jest zatem inicjatywa historyczki Joanny Sapieżyńskiej, która 
w albumie Witowo zgromadziła i opracowała fotografie mieszkańców swojej ro-

1 Zob. R. Sulima, Słowo i etos. Szkice o kulturze, Kraków 1992, s. 116–125.
2 W 1985 została zorganizowana wystawa fotografii zgłoszonych na konkurs w warszawskiej 

Zachęcie. W 1993 roku wydano album Fotografia chłopów polskich, który był efektem działań 
związanych z konkursem i wystawą. 
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dzinnej wsi. Obraz minionego wieku powstał w ramach projektu Obraz mieszkań-
ców powiatu hajnowskiego w starym dokumencie i fotografii realizowanego przez 
Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia. W książce znalazło się 500 zdjęć datowa-
nych na okres od 1911 r. do lat 60. XX wieku. Większość mieszkańców tej nie-
wielkiej podlaskiej wsi leżącej w otulinie Puszczy Białowieskiej nieopodal granicy 
z Białorusią określa swoją tożsamość jako białoruską. Zgromadzone zbiory zdjęć 
to niezwykle cenne źródło do badań mikrohistorii Białorusinów Podlasia, ważne 
świadectwo życia i twórczości mieszkańców tamtejszych wsi.

Pamięć o poprzednich pokoleniach w kulturze mieszkających na Podlasiu Bia-
łorusinów przed pojawieniem się praktyk fotograficznych ograniczała się zazwy-
czaj do dwóch pokoleń. Zauważa to badaczka regionu Irena Matus: 

Wynikało to głównie z braku rozbudowanego imiennego kultu przodków. Nie 
było również zwyczaju dbania o groby zmarłych, nie odwiedzano cmentarzy tak 
często jak dzieje się to współcześnie. Najuboższych chłopów stać było zaledwie 
na drewniany krzyż, który szybko ulegał zniszczeniu, tak jak i mogiła, okładana 
darnią, z roku na rok, opadała coraz bardziej. Zdarzało się, że miejsca pochówku 
przodków identyfikowały drzewa3.

Przyjęcie praktyki fotografowania i jej wejście w obręb zasobów kulturowych 
umożliwiło kultywowanie pamięci o bliskich i kształtowanie własnej tożsamości. 
Chłopi zyskali możliwość utrwalenia własnego wizerunku i swojej rodziny. Więk-
szość zachowanych fotografii stanowią portrety mieszkańców tej prawosławnej 
wsi. Te cenne zbiory umożliwiają zobaczenie obrazów świata, którego już nie ma. 
Polska socjolog Barbara Szacka definiuje pamięć zbiorową jako: 

[…] zbiór wyobrażeń członków zbiorowości o jej przeszłości, o zaludniających 
ją postaciach i zaszłych w niej wydarzeniach, a także sposób ich upamiętniania 
i przekazywania o nich wiedzy uważanej za obowiązkowe wyposażenie członka 
tej zbiorowości. Inaczej mówiąc – pamięć zbiorowa to wszystkie świadome od-
niesienia do przeszłości, które występują w bieżącym życiu zbiorowym4.

Jego świadectwem są fotografie przodków pieczołowicie przechowywane 
przez bliskich, które przekazane do albumu stanowią protezę pamięci nie tylko in-
dywidualnej i rodzinnej, ale także pamięci wszystkich mieszkańców Witowa.

Niezwykle istotną cechą chłopskiej kultury była użyteczność jej wytworów, 
które musiały zostać uznane za przydatne, aby stać się elementem stałym, waż-

3 I. Matus, Dom jako gniazdo rodzinne w kulturze ludowej Białorusinów Białostocczyzny, 
„Białorutenistyka Białostocka”, t. 9, 2017, s. 319.

4 B. Szacka, Czas przeszły – pamięć – mit, Warszawa 2006, s. 19. 
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nym i przekazywanym następnym pokoleniom5. Warto podkreślić, że to, co mogło 
stanowić zagrożenie było eliminowane i miało jedynie charakter tymczasowy. An-
dre Bazin uważał, że: „Fotografia i film są wynalazkami, które zaspokajają w pełni 
i w całej istocie ową obsesję realizmu […] zastąpienia zewnętrznego świata przez 
jego sobowtór, […] [bo] utrwalić sztucznie wygląd cielesny istoty ludzkiej – to 
znaczy wyrwać ją rzece przemijania i załadować na okręt życia”6. Pogląd ten był 
bardzo bliski chłopom, dla których fotografia stała się materialnym dowodem i do-
kumentem potwierdzającym istnienie osoby oraz utrwaleniem jej „prawdziwego” 
wyglądu. 

Prace z Witowa ujawniają bogactwo kultury białoruskiej, mentalność i cha-
rakterystyczny sposób myślenia jej reprezentantów. Zdaniem historyka literatury 
i badacza folkloru Aleksandra Barszczewskiego: 

Świadomość ludu białoruskiego, wywiedziona z bytu chłopskiego, znajdowa-
ła oparcie w mitach, w kulcie przyrody, w elementarnym pojmowaniu świata, 
w specyficznej filozofii, akceptującej zależność od tajemniczych sił przyrody, 
w wierze w zrządzenie losu, w pomyślne i nieprzychylne wróżby, w niezmien-
ność jego życia, jak niezmienne były narzędzia, którymi się posługiwał. Wszyst-
ko to kształtowało wnętrze duchowe ludu, jego wyobraźnię, jego wrażliwość na 
wszelkie przejawy dobra i zła, na los drugiego człowieka7.

Fotografie te obrazują mądrość chłopskiego etosu, który wyrażał wielowiekowe 
trudy życia, cierpienia, ale i nadzieje. Nie ma w nich wyobrażeń niezgodnych z przy-
jętymi w chłopskiej kulturze kanonami. Wiąże się to bez wątpienia z dążeniem do 
zachowania wspólnego wzoru reprezentacji i obyczajowości. Zdjęcia mieszkańców 
Witowa wyrażają otwartość, przywiązanie do wiary przodków, dumę, zgodę na tru-
dy życia na wsi, na poszukiwanie radości i momentu wytchnienia: „[…] Taka jest 
tradycja zdeterminowana odwiecznymi normami postępowania, na które składają 
się wierzenia, zasady prawne, warunki bytowe ludu dochowującego wierności prze-
kazywanej z pokolenia na pokolenie spuściźnie, zwyczajom i religii przodków”8. 

Badania etnograficzne Ireny Matus z lat 80. wykazały, że mieszkańcy podla-
skich wsi królewskich, a do takich należało Witowo, charakteryzowali się bardzo 
dużym poziomem moralności chrześcijańskiej. Przedślubna wstrzemięźliwość sek-
sualna młodzieży była normą. Domy nie musiały być zamykane, gdyż kradzieże 

5 Zob. K. Dobrowolski, Chłopska kultura tradycyjna, „Etnografia polska”, 1958, t. 1, s. 19–56.
6 A. Bazin, Ontologia aparatu fotograficznego, [w:] idem, Film i rzeczywistość, Warszawa 1963, s. 9. 
7 A. Barszczewski, Białoruska obrzędowość i folklor wschodniej Białostocczyzny, Białystok 1990, 

s. 11.
8 Cyt. za: ibidem, s. 92–93.
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należały do rzadkości9. Fotografie umożliwiają wyrażenie i „opowiedzenie” tego, 
co ważne w chłopskiej kulturze. Polska historyczka zwraca uwagę na narrację w fo-
tografii: 

Opowiada ona o człowieku, który został „wrzucony” w świat, o ludzkim byciu 
w świecie, o ludzkim doświadczaniu świata i o sposobach jego doświadczania. 
Jest to zatem historia doświadczeń, historia uczuć, prywatnych mikroświatów. 
Człowieka i jego losy poznajemy za pośrednictwem cases (przypadków), mi-
niatur, antropologicznych opowieści, które jak sonda pozwalają wniknąć w co-
dzienną rzeczywistość10.

Bohaterowie na zdjęciach nie mogą już przemówić, ale nie są to osoby anoni-
mowe. Przeciwnie – znane są imiona i nazwiska, życiorysy, a niekiedy także oko-
liczności fotografowania się. Niezwykle istotny jest fakt, że to chłopska, białoruska 
opowieść o rodzinie, życiu i pracy na roli rodzin Pietruczuków, Sapieżyńskich, Bo-
rowików, Wasiluków, Niczyporuków i innych mieszkańców. Dzieje ich życia splatają 
się z ważnymi wydarzeniami historycznymi, które zostawiły trwały ślad w Witowie. 

Arm ia carska

Najstarsze fotografie pochodzą z lat 1911–1915. Pokazują mężczyzn wcielo-
nych do armii carskiej. Mężczyźni dumnie pozują w mundurach. Ich ciała ustawio-
no w charakterystyczny sposób, wyrażający poczucie siły i sprawczości. Żołnierze, 
którzy stoją, opierają się o kwietnik czy stolik, kto siedzi, prezentuje broń. Uwagę 
zwraca użycie tła fotograficznego. Zdjęcia miały charakter pamiątkowy, były wy-
syłane do krewnych. Fotografia zgodnie z chłopskimi wierzeniami stanowiła sub-
stytut nieobecnej osoby, przywracała w pewnym sensie utracony ład. Nieobecny 
w życiu codziennym rodziny w metaforyczny sposób mógł znów uczestniczyć 
w życiu bliskich. Do momentu poboru całym światem była rodzinna wieś i naj-
bliższe okolice. Pobyt na obcej ziemi, służba wojskowa, długa rozłąka z domem, 
bliskimi i kontakt z innymi żołnierzami wpływał na pojmowanie rzeczywistości. 
Młodzi chłopi wyjeżdżali jako chłopcy, wracali jako dojrzali ludzie. 

Bież eństwo

Traumatycznym i niezwykle trudnym doświadczeniem mieszkających na 
Podlasiu Białorusinów było bieżeństwo, czyli uchodźstwo11 mieszkańców Podla-

9 Zob. I. Matus, Lud nadnarwiański. Zwyczaje i obrzędy weselne, Białystok 2018, s. 21. 
10 E. Domańska, Mikrohistorie, Poznań 2005, s. 60. 
11 Uchodźstwo – w języku rosyjskim bieżeństwo (беженство, biał. бежaнствa).



339■Wokół fotografii mieszkańców Witowa 

sia w czasie I wojny światowej. Bieżeństwo było masowym i przymusowym prze-
siedleniem głównie ludności prawosławnej z zachodnich krańców Imperium Ro-
syjskiego w głąb kraju od maja do września 1915 roku z inicjatywy armii carskiej, 
która cofając się przed wojskami niemieckimi zastosowała technikę spalonej ziemi. 
Celem tych działań było uniemożliwienie wrogom zdobycia pożywienia i destabi-
lizacja obcego wojska. 

W szczególnie dotkliwy sposób bieżeństwo odcisnęło piętno na Podlasiu, 
gdzie opustoszały liczne prawosławne wsie i wydarzenia z nim związane stały się 
jednymi z najważniejszymi w XX wieku. Jedna trzecia ludności nie wróciła do 
swoich rodzinnych miejscowości. W Witowie została tylko jedna osoba. Bieżeń-
cy z tej miejscowości trafili w różne miejsca na terenie Imperium Rosyjskiego, np. 
do Moskwy, Petersburga, Odessy czy Kijowa12. W niektórych miejscach osiedlenia 
uzyskali pomoc od tamtejszej ludności. Zwłaszcza na obszarze, gdzie ziemia była 
urodzajna i umożliwiała wykarmienie zarówno mieszkańców, jak i przybyszów. 
Przybyli mogli wówczas liczyć na zatrudnienie, wyżywienie i poczucie bezpieczeń-
stwa. Państwo zapewniało niewielkie zapomogi. Podlascy chłopi, którzy trafili do 
środkowej Rosji zastanawiali się nawet nad sensem powrotu na ojcowiznę. Nawią-
zywały się więzi z miejscowymi, komunikacja nie była utrudniona ze względu na 
posługiwanie się podobnym językiem. 

Większość fotografii z tego trudnego okresu wykonano w fotograficznym ate-
lier. Kobiety pozują głównie w sposób przyjęty przez mieszkańców miast. Można 
zakładać, że są ustawiane przez miejscowego fotografa. Uwagę zwracają trzymane 
w rękach gałązki lub tkaniny. Fotografowanie się podczas emigracji dowodzi, że 
w istocie przez pewien czas chłopi mogli dobrze się czuć w Rosji. 

Bieżeńcy, poznając inną kulturę, uświadamiali sobie odmienność własnej. 
Uczyli się rzemiosła, budownictwa, rękodzielnictwa, rosyjskiej sztuki kulinarnej. 
Przyjęli też niektóre pieśni i tańce rosyjskie13. Niektórzy chłopi zdobyli umiejętność 
wykonywania fotografii14. Rewolucja październikowa wybuchła w 1917 i w bardzo 
krótkim czasie zarówno przybysze, jak i miejscowa ludność boleśnie odczuli jej 
skutki. Wojna domowa w Rosji pogorszyła warunki życia, ludzie cierpieli z powo-
du głodu i chorób. Bieżeńcy wyruszyli w drogę powrotną. Gospodarka podlaskich 
wsi była zrujnowana15, także Witowo, które doszczętnie spłonęło. Uboga ludność 
po powrocie stawała się żebrakami i mieszkała w bardzo trudnych warunkach, 

12 J. Sapieżyńska, Witowo – obraz minionego wieku, Hajnówka 2012, s. 14.
13 I. Matus Lud nadnarwiański…, s. 32. 
14 Jakub Smolski ze wsi Łuka.
15 I. Matus Lud nadnarwiański…, s. 30. 
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w ziemiankach i szopach. W wyniku uchodźstwa doszło do zmian demograficz-
nych, kulturowych i społecznych.

Irena Matus zauważa: „[…] ludność po ewakuacji w głąb Rosji w 1915 roku po 
kilku latach tułaczki wracała w rodzinne strony zdeklasowana do stanu żebraczego, 
najczęściej zastając ruiny i zgliszcza swych zabudowań”16. Do rzadkości należało 
szczęśliwe znalezienie zakopanych albo schowanych narzędzi i sprzętów gospo-
darskich. Odbudowa gospodarstw zajęła lata, lecz silne więzi sąsiedzkie nie uległy 
zniszczeniu. Kolejni powracający bieżeńcy mogli liczyć na wsparcie tych, którzy 
wrócili wcześniej. Wspólnota doświadczeń powodowała, że ludzie walczyli wspól-
nie o przetrwanie, byli gotowi, by sobie wzajemnie pomagać. W 1912 roku Witowo 
liczyło 229 mieszkańców, w 1921 roku było jedynie 12 domów z 86 mieszkańcami. 

Dwu dziestolecie międzywojenne

W pierwszych latach po przyjeździe z Rosji chłopi nie mieli środków do życia 
i nie decydowali się na usługi fotografa. Nie ma zatem zdjęć wykonanych bezpo-
średnio po powrocie z uchodźstwa. Należało najpierw odbudować podstawy eg-
zystencji w nowej powojennej rzeczywistości. Warto podkreślić, że doświadczenie 
losu tułacza, tęsknota za ojcowizną, otwieranie się na to, co nowe na obczyźnie, 
a także pojawienie się fotografii przyczyniają się do przekształcenia świadomości 
prawosławnych mieszkańców wsi. Irena Matus dostrzega przemiany w chłopskiej 
mentalności związane z wpływem bieżeństwa: 

W tej sytuacji chłopom ważniejsza pozostawała teraźniejszość, byt codzienny 
i przetrwanie jak przeszłość. Stąd i rolę domu należy rozpatrywać w kategorii 
teraźniejszości, w wymiarze materialnym – lokum, miejsca egzystencji rodziny. 
[…] W wyniku tych przemian nastąpiło poszerzenie wiedzy, światopoglądu, 
rodził się lokalny patriotyzm. Wojenne losy i tułaczka przyczyniły się do kultu 
domu, a utrata bliskich do zacieśniania więzów rodzinnych. Tak umacniała się 
tradycja rodu i przywiązanie do ojcowizny – domu, które z perspektywy czasu 
okazało się krótkotrwałe, paropokoleniowe17.

Fotografie mieszkańców Witowa, które powstały w okresie międzywojennym 
ukazują, jak ważną rolę pełniła wspólnota doświadczeń. Mimo biedy i konieczności 
walki z przeciwnościami losu oraz natury ludzie lubili spędzać ze sobą czas i razem 
się fotografować. Na wielu zdjęciach widać użycie fotograficznego tła, które może 
częściowo odwoływać się do chłopskiego związku z przyrodą, ale przede wszystkim 

16 I. Matus, Zapomniana operacja, „Czasopis. Pismo Informacyjno-Kulturalne Wschodniej 
Białostocczyzny”, nr 6/1997, s. 24–25. 

17 I. Matus, Dom jako gniazdo…, s. 320.
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odzwierciedla to chęć naśladowania obyczajowości szlacheckiej i miejskiej. Ekran 
nie wypełniał całego kadru i był to zabieg celowy. Tło miało charakter prestiżowy. 
Celem użycia go nie było modyfikowanie całego otoczenia. Chłopi nie odczuwali 
potrzeby pokazywania swojego świata w zafałszowany sposób. Zdjęcia mają cha-
rakter towarzyski. Kawalerowie przekazywali na pamiątkę fotografię dziewczętom, 
podobnie czyniły panny wobec młodych mężczyzn. Bohaterowie zdjęć pozowa-
li z rowerami, które niekiedy były pożyczane, aby zaprezentować się jak najlepiej. 
Kobiety miały w rękach gałązki. Dominuje ubiór odświętny, ale skromny. Można 
zauważyć, że odzież jest już znoszona lub nie jest dopasowana do ciała i figury. 
Dłonie niektórych chłopców noszą widoczne ślady ciężkiej, fizycznej pracy. Miesz-
kańcy Witowa też byli fotografowani w trakcie pracy na polu, przy omłotach18, bu-
dowie szkoły, sadzeniu lasu lub w warsztacie stolarskim. Charakter pamiątki miały 
też fotografie przesyłane do domu przez żołnierzy, którzy pełnili służbę w polskiej 
armii daleko od rodzinnych stron w Siedlcach, czy Rembertowie. 

Kontakt z innym światem nie wiązał się jedynie z opowieściami żołnierski-
mi. W 1921 roku w Witowie powstała szkoła powszechna19. Dostęp do edukacji 
był bardzo ważny, dawał szansę na lepszą przyszłość, ale wyprowadzał chłopów 
z kultury oralnej. Do czasów współczesnych zachowały się fotografie szkolne z tego 
okresu. Dzieci z nauczycielem pozują na tle szkoły. Wiele z nich nie ma butów, nosi 
znoszone i za małe ubrania, ale dzięki podjętej edukacji mają szansę na poprawę 
swojego bytu i w przyszłości także rodziny. 

Fotografie najmłodszych mieszkańców Witowa były wykonywane też w oto-
czeniu domów. Świadczą o przywiązaniu rodziców do swoich pociech i budzącej 
się świadomości o roli dzieciństwa w życiu człowieka. Chłopskie dzieci musiały 
pomagać w gospodarstwie od najmłodszych lat, bo tak funkcjonował model go-
spodarki rolnej, było to konieczne do przetrwania całej rodziny.

Chłopi odczuwali potrzebę fotografowania pogrzebów, było to doniosłe wy-
darzenie dla całej społeczności. Jedna z fotografii funeralnych przedstawia poże-
gnanie małej Wali Iwaniuk20, która się utopiła. Zmarła leży w obsypanej kwiata-
mi trumnie, ustawionej w rogu jednego z pomieszczeń domu. Przy trumnie stoi 
gromadka dzieci w zbliżonym do dziewczynki wieku. Zapewne jest to rodzeństwo 
zmarłej. Dwójka z nich trzyma bukiet z trawy. Dzieci były od najmłodszych lat 
oswajane z przemijaniem ludzkiego życia. Do fotografii metodą fotomontażu do-
łączony został portret dziecka, na pewno Wali, wykonany prawdopodobnie, kiedy 
jeszcze żyła. Jest to jedyne przedstawienie tego typu w albumie. Świadczy o potrze-

18 Omłoty – oddzielenie nasion od słomy.
19 Pierwsza szkoła cerkiewno-parafialna powstała w Witowie w 1901 roku. 
20 Zdjęcie zostało wykonane w ZSRR.
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bie przywrócenia wizerunku rodziny sprzed tragedii. Jej nieobecność jako żywej 
osoby zostaje zastąpione portretem. Chłopi byli przyzwyczajeni do życia w cieniu 
śmierci, zwłaszcza bieżeńcy. Inne fotografie funeralne były wykonywane w domu, 
przy domu lub na cmentarzu. Zdjęcia te nie pełnią funkcji portretu, raczej stanowią 
próbę pokazania pełnej wspólnoty, którą dotyka strata członka społeczności. Za 
chwilę zostanie on ostatecznie wyłączony z grupy i pochowany w ziemi. Pogrążo-
nym w żałobie ludziom towarzyszy osoba duchowna, a krzyż nagrobny przypomi-
na o nadziei zmartwychwstania. 

II woj na światowa

Mieszkańcy Witowa w okresie II wojny światowej fotografowali się w podob-
nych okolicznościach jak w dwudziestoleciu międzywojennym. Można zobaczyć 
ich fotografie z okupantami, ponieważ zostały nawiązane przyjazne, pełne ser-
deczności relacje. Gościnna, białoruska wieś przyjęła życzliwie obcych, którzy nie 
chcieli wyrządzić krzywdy. Pozwalali nawet na organizację wiejskich zabaw przy 
muzyce i sami w nich uczestniczyli. Mogła też funkcjonować szkoła. Polityka wiel-
kiego świata zdawała się toczyć daleko od Witowa. Niestety, niektórzy chłopi trafili 
do pracy przymusowej na terenie Niemiec. Inna fotografia przedstawia młodych 
pracowników kolei stojących przy niemieckim wagonie. Świadczą o tym napisy na 
pociągu. Życie chłopskiej wsi toczy się swoim, stopniowo już zmieniającym się ryt-
mem dnia w drodze do nowej rzeczywistości.

Przywiązanie do bliskich pokazują zdjęcia rodzinne, które często wykonywane 
były w pobliżu domu lub na terenie gospodarstwa. Warto przywołać obserwacje 
z badań Ireny Matus: 

Dom był nie tylko lokum, gdzie wiodła życie codzienne wielopokoleniowa rodzi-
na chłopska, ale także tworzył swoistą domową cerkiew. Każda chałupa posiada-
ła wydzieloną strefę sacrum, rolę taką pełnił pokut’ (pokącie, święty kąt) – znany 
wszystkim Słowianom wschodnim tradycji prawosławnej. To miejsce święte, 
przestrzeń uprzywilejowana, nietykalna. Tam wisiały ikony i przechowywano 
największe świętości (artos, czasem świece gromniczne, święcone zioła, kiyetku 
[równiankę], wianuszki) wykorzystywane w licznych obrzędach jako środki za-
bezpieczające, ochronne, uzdrawiające21.

Można zauważyć, że charakterystyczne cechy fotografii chłopskiej zanikają. 
Hieratyczny sposób ustawienia członków rodziny stopniowo ustępuje swobodnej 
ekspresji fotografowanych osób. Uwagę przykuwają fotografie ślubne Jana i Niny 

21 Ibidem, s. 330. 
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Waszkiewiczów. Na zbiorowym zdjęciu weselników, wykonanym na terenie gospo-
darstwa, nie można wskazać nowożeńców. Są niemal ukryci wśród innych osób, 
które zachowują się bardzo spontanicznie. Tylko dokładny opis okoliczności po-
wstania tego obrazu pozwala przyporządkować go do fotografii ślubnych. Wojen-
na panna młoda na innym zdjęciu jest w sukience, która nie przypomina ślubne-
go stroju. Jedynie welon i bukiet wskazuje, że dziewczyna wyszła za mąż. Kolejne 
zdjęcie młodej kobiety wskazuje na przymusowy pobyt na robotach w Prusach 
Wschodnich. Powstają też fotografie na potrzeby administracji do dokumentów. 
Należy jednak podkreślić, że takie zdjęcia powstawały z konieczności, a nie z wła-
snej inicjatywy. 

Lata pow ojenne – schyłek kultury chłopskiej

W latach powojennych coraz bardziej uwidoczniają się przemiany w obyczajo-
wości chłopskiej. Na wielu zdjęciach bohaterowie śmiało wyrażają emocje i swoje 
uczucia wobec członków rodziny. Mieszkańcy Witowa są fotografowani w pobliżu 
domu czy gospodarstwa, ale coraz więcej zdjęć jest wykonanych w różnych miej-
scach wsi, na przykład przed sklepem, na drodze, przy i na płocie. Można zauwa-
żyć już bardzo indywidualne podejście do pozowania lub wybierania przestrzeni, 
w której wykonuje się fotografie. Zwiększa się też dostęp do aparatów fotogra-
ficznych. Więcej ujęć powstaje przy pracy. Obrazy te dają świadectwo przemian 
w chłopskim gospodarstwie rolnym, do którego stopniowo wkracza technika. Jed-
nak mieszkańcy wsi nie rezygnują z hodowli koni, które kojarzą się jeszcze w chłop-
skiej wyobraźni z zamożnością. W albumie znajduje się też zdjęcie wykonane na 
terenie kołchozu, który krótko funkcjonował w Witowie. 

Uczniowie witowskiej szkoły nosili mundurki, na podstawie fotografii moż-
na więc stwierdzić, że status materialny chłopskich rodzin uległ poprawie. Dzie-
ci chodzą w butach i są ubrane stosownie do pory roku. Coraz więcej portretów 
ślubnych wykonuje się w fotograficznym atelier, ale nadal powstają zdjęcia w ro-
dzinnej wsi albo przed cerkwią. Wpływ edukacji na życie mieszkańców jest wi-
doczny na fotografii wykonanej przy znaku informującym o nazwie miejscowości. 
Dwie kobiety, które są siostrami, stoją wraz z dziećmi przed napisem „Witowo”. 
Znaczącym symbolem nie jest już tylko dom, gospodarstwo lub cerkiew, może 
już nim być słowo pisane. Lata 60. przynoszą już schyłek kultury chłopskiej, ale 
warto podkreślić, że przywiązanie do wartości rodzinnych i ojcowizny nie ulega 
zasadniczym zmianom.
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Zakończen ie

Fotografie mieszkańców Witowa przywołują to, co zostało już bezpowrotnie 
utracone, a sam akt rozpamiętywania może stać się źródłem ważnych doznań. Od-
biorca jednak uobecnia tych, którzy odeszli, za każdym razem nieco inaczej, na 
co ma wpływ teraźniejszość i wszystkie doświadczenia przeżyte do tego momentu. 
Zdaniem Joela Stydera fotografia: „pokazuje nam ‘to, co byśmy zobaczyli’ w okre-
ślonym momencie czasu, z określonego punktu widzenia”22. Uczucia sentymentu 
czy nostalgii nie wywołują same zdjęcia, ale znaczenia, które są im nadawane przez 
człowieka. Potęga obrazu fotograficznego jest zatem usytuowana poza nim samym, 
a tkwi w sile ludzkiego umysłu23.

Fotografie mieszkańców Witowa pokazują obrazy życia chłopskiego na prze-
strzeni ponad 50 lat. Dostępne w formie albumu pełnią ważną rolę w rekonstrukcji 
mikrohistorii wsi. Są świadectwem przemian i kształtowania się tożsamości podla-
skich Białorusinów. Razem z ludźmi i ich kulturą zmienia się fotografia chłopska. 
Można wyodrębnić duże różnice występujące w fotografii ze względu na region 
Polski, ale odrębność jest też zauważalna na Podlasiu. 

Fotografie mają dużą wartość ze względów historycznych, kulturowych i spo-
łecznych. Mogą mieć duże znaczenie w popularyzacji kultury białoruskiej na Pod-
lasiu jako przykład jej siły i wartości, a także w zachęcaniu do powrotu do korzeni. 
Poprzednie pokolenia dzięki determinacji, ciężkiej pracy, chłopskiemu uporowi 
i zachowaniu wiary przodków zapewniły przetrwanie Witowa. Bez wątpienia war-
to wykorzystać współczesny zwrot ku kulturze chłopskiej do uświadamiania mło-
dym ludziom, jak ważna jest znajomość przeszłości do budowania przyszłości. 

22 Cyt za: T. Barrett, Krytyka fotografii: jak rozumieć obrazy, tłum. J. Jedliński, Kraków 2014, 
s. 167.

23 Por. E. Morin, Kino i wyobraźnia, tłum. K. Eberhard, Warszawa 1975, s. 39. 
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SUMMARY 

Maja Rogala
On Peasant Photography from Witowo

Keywords: identity, peasant photography, Belarusian peasant culture, Belarusians

Peasant photography is an incredibly interesting cultural phenomenon. 
Until the photograph appeared in the space of the countryside, spoken 
word had been the major form of expression used by peasants to talk 
about themselves and the world. It is a type of photography created for the 
needs of and at the initiative of the  peasants themselves. Photos represent 
a selected moment in a passage rite of a family, portraying its members and 
acquaintances. They constitute an important element in shaping the image 
of the peasant. 

Therefore the initiative of the historian Joanna Sapieżyńska, who in 
the album “Witowo” collected and prepared photographs of the inhabitants 
of her native village is very valuable. The collected photographs of the 
inhabitants of Witowo show images of peasant life over the course of over 50 
years. The photos available in the album form play an important role in the 
reconstruction of village’s microhistory. They are a testimony to the changes 
and shaping of the identity of Podlasie Belarusians. Peasant photography 
from Witowo shows the richness of peasant Belarusian culture. It should be 
noted that there are noticeable differences between the photographs created 
in Podlasie and photos from other regions of Poland.

The collected photos are also an important testimony to the micro-
history of the Belarusians of Podlasie. Photographs are of great value for 
historical, cultural and social reasons. They can be of great importance in 
popularizing Belarusian culture in Podlasie as an example of its strength and 
values, as well as in encouraging a return to the roots.
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Поучение Иоанна Златоуста о геенне в четьих 
сборниках Великого княжества Литовского

Геенна (ивр.   גהנום ,גהנם  «Ге-гинном», греч. γέεννα) в иудаизме и христиан-
стве является образом карающего огня. Название происходит от долины сы-
новей Еннома, расположенной в южной части Иерусалима (Нав. 15:8; 18:16; 
4 Цар 23:10, 2 Пар 28:3; Иер. 7:32), где в правление царя Иосии в постоянно 
поддерживаемом огне сжигали городской мусор. В Ветхом Завете Енномова 
долина изображалась как место мучения грешников, огненная река, а также 
ассоциировалась с адским огнем последних времен (Дан 7:10). Последнее 
представление было воспринято Новым Заветом, в котором геенна упомина-
ется 12 раз, чаще всего в контексте Страшного суда и карающего огня, пред-
назначенного для дьявола, его ангелов и грешников. Концепт геенны в Но-
вом Завете воплощен в образах неугасимого огня (Мф 10:28, 18:8, 9; Мк 9:43, 
9:47), огненной печи (Мф 13:42, 50; Откр 9:2) и огненного озера (Откр 19:20, 
20:10, 20:14)1.

Библейское учение о геенне развивали многие христианские апологеты, 
в том числе святитель Иоанн Златоуст, утверждавший, что таким образом 
проявляется Божие попечение о человеке, поскольку страх геенны удержи-
вает от совершения грехов.  В 8-й Беседе на 1-е Послание к Фессалоникийцам 
проповедник проводит параллели с библейскими городами Содомом и Го-
моррой, сожженными за грехи их жителей огнем. Память о геенне, по мне-

1 А.Е. Петров, Геенна, [в:] Православная энциклопедия, т. 10, Москва 2005, с. 526.
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нию проповедника, как едкое лекарство, истребляет злобу, очищает сердце 
и приближает человека к Царствию Небесному2.

В церковнославянской книжной традиции известен фрагмент 8-й Бесе-
ды Иоанна Златоуста о геенне. Поучение Иоанна Златоуста о согрешающих 
и не приемлющих зде казни с инципитом: Ае ли кто не вѣрѹеть гееннѣ. содомьскаѧ 
да помышлѧеть. гоморьскаѧ да разѹмѣеть. бывьшее мѹченїе… представлено в четьих 
сборниках XVI в., происходящих из Киевской митрополии, а именно в ново-
грудской редакции Пролога и двух разновидностях Измарагда.

А. Новогрудская редакция Пролога, созданная книжниками Великого 
княжества Литовского, сохранилась в трех списках осенне-зимнего полуго-
дия3:

1.  Библиотека им. Врублевских Академии наук Литвы, F 19-95, 1512 г.;
2.  Российская государственная библиотека, Музейное собр. (ф. 178), 

№ 4102, 1-я четверть XVI в.; 
3.  Новосибирская Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения Российской академии наук, собр. 
М.Н. Тихомирова, № 520, 1-я четверть XVI в.

Отличительной особенностью этой редакции является обилие неизвест-
ных по другим редакциям Пролога назидательных статей4, к их числу отно-
сится и положенное на 1-е сентября слово о геенне. Оно сохранилось лишь 
в прологе F 19-95, так как в двух других списках начальные листы утраче-
ны. Согласно колофону на последнем листе пролога F 19-95 он был создан 
в 1512 г. при Новогрудском кафедральном соборе мучеников Бориса и Глеба 
по указанию киевского митрополита Иосифа II Солтана. Работа была выпол-
нена группой писцов под руководством диакона Иоакима. После написания 
и переплетения кодекс возили в Вильну, где дьякон Игнат, предположитель-

2 Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константипополь-
скаго, в русском переводе, т. 11, кн. 1, Санкт-Петербург 1905, с. 535‒544.

3 См. работы, посвященные описанию и изучению этих списков: Ф. Добрянский, Описа-
ние рукописей Виленской публичной библиотеки, церковнославянских и русских, Вильна 1882, с. 
193‒195; Т.А. Исаченко, Музейное собрание рукописей. Описание, т. 2 (№ 3006‒№ 4500), Москва 
1997, с. 294–295, № 1136; Н. Морозова, Кириллические рукописные книги, хранящиеся в Виль-
нюсе: Каталог, Vilnius 2008, с. 37; И.А. Шилова, Е.А. Турук, Тихомировский список краткой 
редакции Пролога XVI века, „Вестник Новосибирского государственного университета“, т. 11, 
вып. 12: Филология, 2012, с. 29, прим. 1; М.В. Чистякова, Рукописные прологи Великого княже-
ства Литовского и Польского королевства (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, 13), Kra-
ków 2017, с. 79‒152.

4 В наиболее сохранном списке F 19-95 представлено 173 новых назидательных статьи, 
см. подробнее: М.В. Чистякова, Рукописные прологи Великого княжества Литовского и Поль-
ского королевства…, с. 92‒113.
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но архимандрит Лавришевского монастыря5, исправил неточности. Вскоре 
рукопись была передана в новооснованный Супрасльский монастырь, ве-
роятно, вместе с иными ценными вкладами митрополита Иосифа II. Кодекс 
относился к древнейшей части рукописного собрания Супрасльского мона-
стыря, сформировавшейся с 1500 по 1532 гг. Его фиксирует первая опись мо-
настырского имущества, составленная архимандритом Сергием Кимбаром 
в 1557 г.6

Список отлично сохранился до наших дней, однако он не является ори-
гиналом редакции. Об этом свидетельствует осуществленная дьяконом Иг-
натом сверка по более раннему представителю новогрудской редакции, а 
также структурные особенности F 19-95. Так, чтения с 4-го по 29 февраля 
восполнены в нем по другому списку Пролога. Два других списка редакции 
восходят к тому же дефектному протографу, но недостающая февральская 
часть создана в них независимо от F 19-957. Возникновение новогрудской 
редакции можно отнести ко времени не ранее второй половины XV в. (на 
январские даты в нее включен цикл сказаний из 1-й кассиановской редакции 
Киево-Печерского патерика, составленной в 1460 г.) и не позднее начала XVI 
в. (датировка старшего списка).

 Поучение о геенне в новогрудской редакции Пролога не является пря-
мой выдержкой из 8-й Беседы Иоанна Златоуста, а лишь опосредованно вос-
ходит к этой Беседе в составе Хроники Георгия Амартола, известной в двух 
независимых славянских переводах8. Первый из них (Временник) возник не 
позднее 90-х гг. XI в., его текст издан9. О месте осуществления этого пере-
вода существуют различные точки зрения (болгарский или древнерусский), 

5 М.В. Никалаеў, Рукапiсная кнiга на Беларуси ў часы Скарыны, [в:] А.I. Мальдзiс, Спадчи-
на Скарыны: Зборнiк матэрыялаў першых Скарынаўскiх чытанняў, Мiнск 1989, с. 51.

6 Н.А. Морозова, С.Ю. Темчин, Древнейшие рукописи Супрасльского Благовещенского мо-
настыря (1500–1532 гг.), [в:] Z dziejów monasteru Supraskiego. Materiały międzynarodowej kon-
ferencji naukowej „Supraski monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy i jego historyczna 
rola w rozwoju społeczności lokalnej i dziejach państwa“. Supraśl–Białystok, 10–11 czerwca 2005, red. 
J. Charkiewicz, Białystok 2005, с. 129‒130.

7 М.В. Чистякова, Рукописные прологи Великого княжества Литовского и Польского коро-
левства…, с. 82‒84.

8 О.В. Творогов, Хроника Георгия Амартола, [в:] Словарь книжников и книжности Древ-
ней Руси, отв. ред. Д.С. Лихачев, вып. 1, Ленинград 1987, с. 467‒470.

9 В.М. Истрин, „Книгы временныя и образныя Георгия Мниха“: Хроника Георгия Амартола 
в древнем славянорусском переводе. Текст, исследование и словарь, т. 1, Петроград 1920, т. 2, 
Петроград 1922, т. 3, Ленинград 1930. См. также издание Временника в русском переводе: В.А. 
Матвеенко, Л.И. Щеголева, Временник Георгия Монаха: (Хроника Георгия Амартола): Русский 
текст, комментарий, указатели, Москва 2000. 
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однако в языковом отношении он близок восточнославянским переводам10. 
Второй перевод (Летовник) был выполнен предположительно болгарами не 
позднее 2-й четверти XIV в.11 Древнейший пергаменный список Летовника 
происходит из Хиландарского монастыря – Вена, Австрийская националь-
ная библиотека, Cod. slav. 10, 2-я четверть XIV в. Большинство сохранивших-
ся рукописей второго перевода Хроники имеют сербское происхождение12, 
известны также единичные молдавские и болгарские списки13. Летовник 
неоднократно переписывался для сербских правителей, вошел в старшие 
сербские летописи и Паралипоменон Зонары14. Его текст издан по рукописи 
Хиландарского монастыря 1386 г., привезенной в Россию Арсением Суха-
новым в 1655 г. и ныне хранящейся в Государственном историческом музее 
в Москве, Синодальное собрание, № 14815. 

Первый перевод Хроники послужил основой для всех создававшихся на 
Руси хронографических сводов16, его отрывки включались в сборники ли-
тературного содержания17. Второй перевод не получил известности у вос-
точных славян18. Данное обстоятельство придает проложной статье о геенне 
особую значимость, поскольку ее текст восходит к Летовнику, ср. параллель-
ные переводы начальной части поучения:

10 А.А. Пичхадзе, О происхождении славянского перевода Хроники Георгия Амартола, [в:] 
Лингвистическое источниковедение и история русского языка, Москва 2002, с. 245‒248.

11 См. исследование этого перевода: M. Weingart, Byzantské kroniky v literatuře církevněslo-
vanské, č. 2, Bratislava 1923.

12 А.А. Турилов, Георгий Амартол. Славянские переводы, [в:] Православная энциклопедия, 
т. 11, Москва 2006, с. 54.

13 М. Петрова, За един неизвестен препис на Летовника на Георгий Амартол и неговите 
ръкописни паралели, „Старобългарска литература“, № 41‒42, 2009, с. 226‒245.

14 Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних поjмова, Београд 1990, с. 
366.

15 Лѣтовникь ськращень от различнїих лѣтописьць же и повѣдателїи избрань и сьстав-
лень отъ Георгїа грѣшнаа инока, Москва 1878‒1880. Интернет-доступ к копии рукописи: 
<https://catalog.shm.ru/entity/OBJECT/178174> (дата обращения 30.11.2021).

16 В.М. Истрин, „Книгы временныя и образныя Георгия Мниха“: Хроника Георгия Амар-
тола в древнем славянорусском переводе. Текст, исследование и словарь, т. 2, Петроград 1922, 
с. 347‒408.

17 О.В. Творогов, Древнерусские хронографы, Ленинград 1975, с. 4.
18 А.А. Турилов, Георгий Амартол..., с. 54.
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Пролог F 19-95, л. 4 Летовник 1881, л. 290 Временник [Истрин 1920, 
с. 422]

— Глѥт же и бжтвьныи Злсть. Глть же и бжтвныи 
Златаѹстець:

Ае ли кто не вѣрѹеть гееннѣ. не вѣрѹѥт ли кто гееннѣ, ае кто не имѣть вѣры геѡнѣ, 
содомьскаѧ да помышлѧеть. содѡмскаꙗ да помышлꙗѥть. да Содомѹ помыслить 
гоморьскаѧ да разѹмѣеть. 
Бывьшее

гоморскаꙗ да разѹмѣѥть. 
Бывшеѥ

и Гоморѹ разѹмѣеть, бывше

мѹченїе и ее пребываюее, и мѹчениѥ и ѥе прѣбываюе. И мꙋцѣ в нею и ее сѹи, и
вѣчномѹ мꙋченїю, ꙗвлено 
знаменїе

вѣчномѹ мѹчению ꙗвлѥнно 
знамениѥ

вѣчнѹюи мѹцѣ ꙗвѣ подобие

престоꙗе. ибо не токмо землѧ. 
нъ 

прѣстоѥе. ибо не тькмо землꙗ. 
нь 

показѹеть. ибо не точию землѧ, 
но 

и самыи въздѹхъ и воды и самыꙵ вьздѹхь и воды и самыи въздѹхь и воды
поꙗша печалное тога. и ꙗкоⷤ 
тѣло

поѥше печалноѥ. и ꙗкоже тѣлѡ приꙗшѧ казнь. ꙗкоⷤ, тѣлѡ

запалшеесѧ. ѡбразъ ѹбо 
пребываеть

запальшесе ѡбразь ѹбо 
прѣбываѥть и

ѡпалено, ѡбраз бо пребываетъ 
и

и знаменїе. въ ѡгненѣ видѣнїи, знамениѥ. вь ѡгньнѣ видѣни. ѡбразъ противѹ ѡгню лицемъ.
                     — и ѡбразь и видѣниѥ. прозорство и число,
сила же никакоже, сицѣ ѹбо 
и тамо.

сила же нектомѹ. сице ѹбо и 
тамо.

силам же нѣ. такожде зде и 
тамо

землѧ есть видѣти не не 
имѹи

землю ѥ видѣти. нь не имѹѹ землю е видѣти, но ничтоⷤ 
имꙋть

землѧ. нъ всѧ ѡпалена. древеса 
и

землю. нь вса ѡпалѥна. дрѣвеса 
и

земнаго, но все праⷯ и все попелъ: 
древа

плоды. нъ ни древеса ни 
плодовь.

плоды. нь ни дрѣва ни 
плодѡвьь.

и плѡды, но ничсоже древа и 
плода.

воздѹхъ и вода. нъ ни вода ни 
воздѹⷯ.

вьздѹхь и вода. нь ни вода ни 
вьздѹхь.

въздѹⷯ и водѹ, но ничсоже 
водныа

понеже ѹбо сиѧ ѡпалена бѧше. 
что

понѥже и бо сиꙗ ѡпалѥна 
быше. Что

и въздѹшнаго, зане бо все 
прахомъ

ѹбо ничтоже ли ино. ни. ѹбѡ, ничтоже ли ино, бышѧ. что ѹбо иного нѣ, 
нъ пеь е въздѹⷯ. пеь вода, развѣ пеь ѥсть вьздѹхь. пеь 

вода. 
точию пеь въздѹⷯ, пеь вода, 

всѧ неплодна. всѧ недвижима. вса неплодна. вса недвижима. всѧ неплоды. всѧ неражаюиꙗ.

По сравнению со статьей Летовника текст в Прологе немного сокращен и 
отредактирован (например, проложный отрывок егда ѹбо ни чьсого зла прїемлеть 
злыи. въздохни плачи, ꙗко тамо имать неѹтѣшно мѹченъ быти. егдаже стражеть добрыи. 
блаженъ поистиннѣ е соотносится с фрагментом источника ѥгда ѹбѡ ничтоже зла 
приѥмлѥть злыи, на зло своѥи главѣ. да ѡнихже ѹбѡ сьдѣла равно блгыхъ, вьзаниѥ зѣ 
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приѥмъ, тамо прочеѥ до конца мѹчень бѹдетъ. ѥгда же стражеть добрыи, блжень поистинѣ 
ѥсть), отдельные пассажи перекомпонованы (так, для плавности повествова-
ния фрагмент ае ли же смѣешисѧ геенны слыша и не вѣрѹеши ѡномѹ ѡгню. въспомѧ-
ни пакы. еже въ Содомѣⷯ бжтвеное запаленїе. и страшныꙵ ѡнъ пламень был перемещен 
выше по тексту). Статья Летовника хорошо прослеживается в списке F 19-95 
с начала поучения до слов червь бо иⷯ не ѹмираеть. и ѡгнь ихъ не ѹгаснеть. Заключи-
тельный фрагмент, направленный против пьянства и содомии, со слов тѣмже 
ꙗко не искѹсиша Ба имѣти въ разѹⷨ. прѣдасть иⷯ Бъ въ стрти беⷥчестїа творити и до конца 
чтения является вольным пересказом не включенных в Пролог пассажей того 
же фрагмента Хроники Георгия Амартола, обрамленных в библейский кон-
текст. Вопрос о том, были ли использованы дополнительные источники при 
создании заключительной части проложного поучения, остается открытым.

Музейский вариант основной редакции 
и литовская редакция Измарагда

Измарагд, четий некалендарный сборник относительно устойчивого со-
става, известен в трех редакциях и их переработках19. Слово о геенне включе-
но в две разновидности этого сборника, созданные и бытовавшие в Великом 
княжестве Литовском: музейский вариант основной редакции и третью (ли-
товскую) редакцию.

Музейский вариант известен в двух списках середины XVI в.: Государ-
ственный исторический музей, Музейское собр., № 1054 и со бр. А.С. Уваро-
ва, № 252. Традиционный состав основной редакции Измарагда воспроизве-
ден в этом варианте в размере 144 глав, а также в начале, середине и конце 
равномерными частями размещено 60 дополнительных поучений. Их источ-
никами послужили общий Торжественник (цикл слов на Страстную неделю 
и Пасху и др.), сербская редакция Кормчей, Изборник Симеона-Святослава, 
Толковая Палея (сказание о 12 патриархах) и Пролог (житие виленских му-
чеников в восточнославянской редакции и др.)20. В музейском варианте Из-

19 Б.М. Пудалов, Сборник Измарагд в русской письменности XIV‒XVIII вв., [в:] Методи-
ческие рекомендации по описанию славяно-русских рукописных книг, вып. 3, ч. 2, Москва 1990, 
с. 382–405; idem, Литературная история 1-й (древнейшей) редакции Измарагда, „Древняя 
Русь. Вопросы медиевистики”, № 2, 2000, с. 76–95; idem, К литературной истории сборника 
Измарагд: формирование 2-й (основной) редакции, [в:] Труды Отдела древнерусской литерату-
ры, т. 55, Санкт-Петербург 2004, с. 330–342; Б.М. Пудалов, А.А. Турилов, Измарагд, [в:] Право-
славная энциклопедия, т. 21, Москва 2009, с. 595–598.

20 См. подробнее: М.В. Чистякова, К истории бытования Измарагда в Великом княжестве 
Литовском: музейский вариант второй редакции, „Knygotyra“, т. 58, 2012, с. 7–35.
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марагда слово о геенне является 166-й главой, его текст совпадает с версией, 
представленной в новогрудской редакции Пролога. 

На основе музейского варианта была составлена третья (литовская) ре-
дакция Измарагда. За счет включения большого числа новых назидательных 
статей объем сборника был увеличен с 204 до 526 глав, а также введен моно-
графический принцип организации. Сборник был разделен на 7 авторских 
разделов с самостоятельными оглавлениями (первый раздел включает 98 
поучений Иоанна Златоуста, второй 22 слова Василия Великого, третий 13 
гомилий Ефрема Сирина и т.д.). Редакция известна в 10 списках XVI в., про-
исходящих из Киевской митрополии21. Древнейшим и наиболее полным яв-
ляется измарагд F 19-240, 1-й четверти XVI в., относившийся к древнейшей 
части рукописного собрания Супрасльского монастыря. В этот сборник во-
шли выписки из Библейского сборника Матфея Десятого 1502–1507 гг.22, за-
вершившего земной путь в Супрасльском монастыре и завещавшего обите-
ли свою рукопись как поминальный вклад23. В третьей редакции Измарагда 
слово о геенне является 61-й главой первого раздела, содержащего поучения 
Иоанна Златоуста. 

Пословное сопоставление слова о геенне по всем известным спискам по-
казало, что в двух случаях инновации содержатся измарагдах Увар. 252 и F 
19-240. Ниже разночтения приведены в небольшом контексте, конкурирую-
щие лексемы и словосочетания подчернуты, противопоставленные вариан-

21 См. их перечень: М.В. Чистякова, О взаимодействии четьих сборников в Киевской 
митрополии: третья редакция Измарагда в составе прологов XVI–XVII вв., [в:] Krakowsko-
Wileńskie Studia Slawistyczne, t. 16: Słowiańszczyzna wielowyznaniowa w dawnych wiekach, red. 
J. Stradomski, M. Kuczyńska, Kraków 2019, с. 25.

22 С.Ю. Темчин, Матвей Десятый и составление третьей (литовской) редакции Изма-
рагда, „Slavistica Vilnensis” 2005–2009: Литовцы и славяне: взаимодействие языков и культур 
в истории и современности (Kalbotyra, 54/2), 2009, с. 170–172; idem, Послесловие к четьему 
Апостолу 1183 г. монаха Исайи в супрасльском списке Матвея Десятого 1502–1507 гг., [в:] Kra-
kowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, t. 6: Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskiе i sztuka cerkiewna 
w kulturzе Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej, red. M. Kuczyńska, W. Stępniak-Mincze-
wa, J. Stradomski, Kraków 2011, с. 108–109, с. 113–136.

23 Библия Матфея Десятого также входила в древнейшую часть библиотеки Супрасль-
ского монастыря: Н.А. Морозова, С.Ю. Темчин, Древнейшие рукописи Супрасльского Благо-
вещенского монастыря (1500–1532 гг.)…, с. 128. См. факсимильное издание ее текста: Библия 
Матфея Десятого 1507 года, А.А. Алексеев (отв. ред.), изд. и исслед. подг. А.А. Алексеев, 
Е.А. Жуков, Ф.В. Панченко, т. 1‒2, Санкт-Петербург 2020. Интернет-доступ к 1‒2 томам фак-
симильного издания рукописи: <http://postkomsg.com/reading_room/227714, http://postkomsg.
com/reading_room/227715> (дата обращения 30.11.2021).
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ты разграничены тильдой, цитируемый список выделен полужирным шриф-
том24:

и тако приходѧ в похотѣнїє несмысленаа и вреⷣнаа. и во страсти безчтїє (Увар. 252, 
л. 329); и тако прихѡдѧ въ похотѣнїе несьмысленаа и вренаа, и въ стрти безъчестие (F 19-
240, л. 80) ~ и тако приходѧть въ похотѣнїа несмысленаѧ и врѣднаѧ. и въ страсти беⷥчестїа 
(Летовник, л. 290 об.; F 19–95, л. 4 об.; Муз. 1054, л. 335) 

сице и ѡни ѡставлени бывають (Увар. 252, л. 329; F 19-240, л. 80) ~ сице и ѡни 
ѡставлени бывше (Летовник, л. 290 об.; F 19–95, 4 об.; Муз. 1054, л. 335) 

В двух других примерах отклонения от Летовника выявлены в пролож-
ной статье и одном из измарагдов:

тинꙋ многажы желають (Увар. 252, л. 329; F 19-95, 4 об.) ~ и тинѹ многащи 
желаюⷮ (Летовник л. 290 об., Муз. 1054, л. 335, F 19-240, л. 80) 

и стѹденаѧ питиѧ. и различнаꙗ брашна (F 19-95, л. 5 об.; Муз. 1054, л. 336) ~ 
и стꙋденое питие. и различнаꙗ брашна (Летовник л. 291 об.; Увар. 252, л. 330; F 19-
240, л. 80 об.).

Данное обстоятельство подтверждает вывод о том, что пролог F 19-95 не 
является протографом новогрудской редакции, и следует предполагать су-
ществование более ранних звеньев рукописной традиции. 

Измарагд F 19-240 демонстрирует зависимость от музейского варианта 
основной редакции, а также содержит ряд вторичных чтений:

персть сосѹ и каменїа дробное имѹть (F 19-240, л. 80) ~ прьсть съсѹ каменїе дробное 
имѹть (Летовник л. 290 об., F 19-95, 4 об.); перьсть сосѫ и каменїє дробноє имѹть 
(Увар. 252, л. 329; Муз. 1054, л. 335) 

спсенаа приемше ѹлꙋчениѧ (F 19-240, л. 80) ~ спсенаѧ прїимше ѹченїа (Летовник 
л. 291, F 19-95, л. 5; Увар. 252, л. 329 об.; Муз. 1054, л. 335 об.) 

персть сосѹ и каменїа дробное имѹть (F 19-240, л. 80) ~ прьсть съсѹ каменїе дробное 
имѹть (Летовник л. 290 об., F 19-95, 4 об.); перьсть сосѫ и каменїє дробноє имѹть 
(Увар. 252, л. 329); перьсть сосѹ и каменїе дробное имѹⷮ. (Муз. 1054, л. 335)

законнаго сꙋда примꙋченїе (F 19-240, л. 81 об.) ~ законнаго сѹда прїати мѹченїе 
(F 19-95, л. 6; Муз. 1054, л. 336 об.) ~ законнаго сѹда прїимоуть мꙋченїє (Увар. 252, 
л. 331)

Сопоставление заключительного фрагмента слова о геенне позволило 
выделить две текстологические ветви поучения, одна из которых предста-
влена прологом F 19-95, а вторая измарагдами: 

24 Искренне благодарю Александру Владимировну Духанину, старшего научного сотруд-
ника Института истории России РАН, по моей просьбе сверившей разночтения измарагдов 
Увар. 252 и Муз. 1054, хранящихся в Государственном историческом музее в Москве. 
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воздохни плачи, ꙗко тамо имать (F 19-95, л. 5) ~ въздохни поплачи, ꙗко тамо имать 
(Увар. 252, л. 329 об.; Муз. 1054, л. 335 об.; F 19-240, л. 80 об.) 

не льститесѧ, ни блѹдници, ни идолослѹжителе. ни прелюбодѣие. ни мѹжеложници. 
ни лихоимци. ни татїе, ни пїаници (F 19-95, л. 5 об.) ~ не льститесѧ. ни блѫдници, нї 
идолослꙋжители. ни лихоимци ни татїє, ни пїаници (Увар. 252, л. 330 об.; Муз. 1054, 
л. 336; F 19-240, л. 81)

Направление заимствования поучения проясняют структурные особен-
ности данных сборников. В музейской переработке Измарагда перед словом 
о геенне помещено сказание на эсхатологическую тему, содержащее выписки 
из сочинений Григория Богослова, Афанасия Великого, Максима Исповедни-
ка и других авторов (гл. 165). Текст принадлежит к числу индивидуальных 
статей музейского варианта, позднее унаследованных литовской редакцией 
Измарагда (гл. 19.VI). Примечательно, что эта же статья была включена в но-
вогрудскую редакцию Пролога. Редакторы разделили ее текст на две части 
и под одним и тем же заголовком поѹченїе стыⷯ ѡць ѡ кончине смртнеи дшеполезно 
поместили на 1-е (инц.: Помысли ѹбо, како сѫть въ адѣ дша. понеже преѡбидѣша. страⷯ. 
и заповеди бжїа. и малы ѡслабы полѫчити молѧе…) и 2-е декабря (инц.: Глть, ѹбо, 
и великыи и исповѣдникь Маимь. къ Іѡаннѹ. кѫвикѫларїю. кто бо любимиче ѿ сѫиⷯ. иⷤ 
ꙗкоⷤ аъ…)25. Текст представлен во всех трех списках новогрудской редакции. 

Логично будет предположить, что первоначальным является харак-
терный для Измарагда полный вариант, а разделенная на части проложная 
версия вторична. Следовательно, с большой долей вероятности и сказание о 
геенне вначале было выписано в музейскую переработку Измарагда, откуда 
его заимствовали как в новогрудскую редакцию Пролога, так и в третью ре-
дакцию Измарагда. 

Подводя итоги, следует отметить, что поучение о геенне является 
важным свидетельством межславянских культурных связей и миграции 
назидательных чтений на эсхатологическую тему. Оно относится к числу 
редких для восточнославянской книжной традиции текстов, распространя-
вшихся в пределах созданных в Киевской митрополии разновидностей Из-
марагда и Пролога. Атрибуция источника поучения указывает на знакомство 
книжников Великого княжества Литовского с неизвестным в великорусских 
землях вторым переводом Хроники Георгия Амартола и подтверждает их ак-
тивные связи с Балканами и Афоном.

25 Текст цитируется по рук. Тих. 520, л. 5 об., 9.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Слово о геенне по списку F 19-95, л. 4‒6 об.

Въ тъꙵже днь поѹченїе Їѡанна Злстаго. ѡ съгрѣшаюиⷯ и не приемлюиⷯ здѣ казни.
Ае ли кто не вѣрѹеть гееннѣ. содомьскаѧ да помышлѧеть. гоморьскаѧ да разѹмѣеть. 

бывьшее мѹченїе и ее пребываюее, и вѣчномѹ мꙋченїю, ꙗвлено знаменїе престоꙗе. ибо 
не токмо землѧ. нъ и самыи въздѹхъ и воды поꙗша печалное тога. и ꙗко тѣло запалшеесѧ. 
ѡбразъ ѹбо пребываеть и знаменїе. въ ѡгненѣ видѣнїи, сила же никакоже, сицѣ ѹбо и тамо. 
землѧ есть видѣти не не имѹи землѧ. нъ всѧ ѡпалена. древеса и плоды. нъ ни древеса ни 
плодовь. воздѹхъ и вода. нъ ни вода ни воздѹ.ⷯ понеже ѹбо сиѧ ѡпалена бѧше. что ѹбо 
ничтоже ли ино. ни. нъ пеь е въздѹⷯ. пеь вода, всѧ неплодна. всѧ недвижима. всѧ къ 
мѹченїю предваршаго гнѣва. и ѡбрази бѹдѹеи мѹцѣ. помысли ѹбо колико е грѣхъ. ꙗко 
понѹдити преже врѣмени гееньнѣ ꙗвитисѧ. ае ли же смѣешисѧ геенны слыша и не вѣрѹе-
ши ѡномѹ ѡгню. въспомѧни пакы. еже въ Содомѣⷯ бжтвеное запаленїе. и страшныꙵ ѡнъ пла-
мень. ѿкѹдѹ ѹбо родисѧ. сїа великаѧ злоба. не ѿ питанїа ли. и ласкосеръства. и небреженїа. 
и ѿ еже не боꙗтисѧ Ба. и бꙋдꙋаго сѹда. егда бо ѿженѹть нѣции таковыи страⷯ ѿ срца 
своего. и ѡставлени бывають до конца. и тако приходѧть въ похотѣнїа несмысленаѧ и врѣд-
наѧ. и въ страсти беⷥчестїа. ꙗкоже бо мнози многажы. пиьное похотѣнїе ѡставльше. прьсть 
съсѹ каменїе дробное имѹть. дрѹзїи же жажею ѡдръжими крѣпкою. и тинѹ многажы 
желають. сице и ѡни ѡставлени бывше за безаконїа своѧ. зане къ беззаконномꙋ ражьго-
шасѧ. и къ скврьномѹ смѣшению и похотѣнїю, блꙋда же и бѣшенїа. коликы прочее мꙋкы и 
геены. симъ доволни сѹть. нъ смѣешисѧ геенны слыша. и глеши. ꙗко многаи множаишаꙗ 
съдѣлаⷯ злаа. и ничьсого зла здѣ пострадахъ. ае бо сицѣваѧ творѧ и ты сѹда не приемлеши. 
не чюдисѧ, содомлѧне бо ѹбо ꙗко геенны не вѣдѧе. мѹчени быша незамедлѣнно. тыⷤ елико 
ѹбо съгрѣшаеши. ае и ниединѹ прю ѿдаваеши здѣ. тамо всѧко лютѣише истѧзанъ бѹде-
ши и мѹченъ. почто зане множае причастихомсѧ блгти. егда же множае и болше съгрѣшаеⷨ 
паче ѡнѣⷯ. кое ѿпѹенїе ѹлѹчимъ. ѿ преродителеи спсенаѧ прїимше ѹченїа. ꙗже ѡни ѿнѹ 
ни слышаша ни ѹвѣдаша. сего делѧ болши мѹчени бѹдемъ. тѣⷨже ѹбо никтоже зрѧ злыꙗ 
ничтоже зла прїемлюа да плиѹеть не бо е здѣ възданїе. ни добродѣтели, ни злобѣ. ае 
ли гдѣ бываеть, и добродѣтель и злоба. нъ не по достоꙗнїю. нъ просто. ꙗкоже нѣкыꙵ искѹсъ 
сѹда. да иже въскрнїю не вѣрѹюеи. сѹимъ здѣ ѹцѣломѹдрѧтсѧ. егда ѹбо ни чьсого зла 
прїемлеть злыи. въздохни плачи, ꙗко тамо имать неѹтѣшно мѹченъ быти. егдаже стражеть 
добрыи. блаженъ поистиннѣ е. да ѿложивъ ѹбо всѧ и малаꙗ прегрѣшенїа. блгоискѹсенъ 
и чтъ ѿидеть и не повиненъ. тамо бо сѹть съвершенїи венци блгыⷨ. и тамо крѣпчаишаа и 
непроходимыѧ мѹкы злыⷨ. ꙗкоⷤ бо прьщь гнои имѣѧ ае и течеть болить. и тогда паче е во 
злыⷯ. егда не прорѣзѹетсѧ сицѣ и съгрѣшаѧи. ае не мѹчитсѧ здѣ. всѣⷯ е ѡкааннѣи. и ꙗкоⷤ 
иже и сплинѹ. и водныи трѹ имѧеи. егда болшаѧ снѣденїа снѣдѧть. и стѹденаѧ питиѧ. 
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и различнаꙗ брашна. тогда па всѣⷯ сѹ ѡкааннѣиши. пиею болѣзнь възрааюе. ае ли 
же алчють и жажѹть по врачевьскыⷯ законеⷯ. надежю нѣкѹю спнїа имѹть. ае ѹбо ѡни 
закона не имѹе възбранѧюего имъ. ѿ безаконнаго дѣла. ни прркы вѣдѧе. н единаго 
полѹчиша ѿпѹенїа. но ѡгню и жюпелѹ снѣ быша. колицѣ паче мы достоинѣ мѹцѣ есмы. 
и лютѣишемѹ повинни ѡсѹженїю. иже законъ и прркы, и еѵалисты, и ѹчтли прочитаюе. и 
горшаꙗ творѧе. чесо радꙵ сїа творѧимъ намъ. не наводить на ны Бъ таковое всепагѹбьство. 
понеже ина мѹка е горша и неконечна. и дрѹгыи ѡгнь негасимыи на прїемлеть. лютѣишїи 
и сверѣпѣишїи. червь бо иⷯ не ѹмираеть. и ѡгнь ихъ не ѹгаснеть. тѣмже ꙗко не искѹсиша 
Ба имѣти въ разѹⷨ. прѣдасть иⷯ Бъ въ стрти беⷥчестїа творити недостоинаа и в нечистотѹ. 
досажатисѧ телесеⷨ ихь в себе си. ꙗко таковаѧ дѣлаюеи доини смрти сѹть. не токмо бо та 
творѧ. нъ и волѧ дають творѧиⷨ. таже наводить, глѧ. не льститесѧ, ни блѹдници, ни 
идолослѹжителе. ни прелюбодѣие. ни мѹжеложници. ни лихоимци. ни татїе, ни пїаници. 
цртвїа бжїа не наслѣдѧть. въ лѣпотѹ ѹбо къ грѣхоⷨ симь и пїаньство съпрѧже, еже и дшю 
ѡтѧгчаюе и помрачаюее. и тѣло на всѧко зло влекѹее. тѣмже и Гь ѹчѧ глааше. блюдѣ-
тесѧ да не когда ѡтѧгчають срца ваша. ѡбїаденїемь и пїаньствомъ, и печалми житискыми. 
семѹ бо порабоьшесѧ содомлѧне. къ подобномѹ дѣланїю семѹ поползъшесѧ. ꙗкоⷤ рече прркъ. 
се безаконїе содомьское. ꙗко въ гръдыни и въ ѡбїаденїи. хлѣбъ и вино въ ѡбилїи ꙗдѧхѹ и 
пїахѹ. добрѣ ѹбо бжтвеныи Михѣи к таковыⷨ глааше. плачите и рыдаите вси пїюїи вино 
въ пїаньство. блѹно бо есть вино. и ѹкоризнно пїаньство, не ѹпиваитесѧ виномь в немже 
е блѹ. понеⷤ бо стыдкыⷨ и злобныⷨ нравомь. доброе и бжтвеное дѣло на зло и растлѣнно ѹченїе 
премѣнше и претворше. и дховное наказанїе. ѿмѣтномѹ дѣланїю слѹжити понѹжьше. не 
токмо доини законнаго сѹда прїати мѹченїе. но и еѵальскаго и апльскаго ѿвѣта. въ глемѹю 
внѣшнюю тмѹ напрасно ѿслани бѹдѹ. ѡ таковыⷯ бо ре Мѡѵсеи. ѹбїица гнѣвливыа. не 
вводите въ црквъ гню. е ѹбо видѣти въ домѣхъ вельмѹжихъ. много таковыⷯ ѹтворныⷯ лиць 
ѡпрѧтно ходѧе. ество ѹбо мѹⷤско. женьскаа же ѹсткленїа и красованїа лицю творѧе. и 
смѣюесѧ невъздержанно и беⷥсрамно. разъжение проꙗвленно изъꙗвлеваюе. тѣмже с мꙋжи 
ѹбо ꙗкоⷤ жены. мѧгко ѹглажаемїи гнѣтоми растлѣваютсѧ. съ женами же ꙗко хранителїе. и 
цѣломѹрїа дѣлѧ въкѹпѣ спѧе. беⷥстѹдно и беⷥ зазора сквернаѧ дѣиствѹюе. и си ѹбо тако 
ѿ мѹжїи непобныхъ и скверныⷯ. растлѣваеми сквернѧтсѧ. кромѣественыⷯ ꙗкоⷤ бѣснїи пьси. и 
еже лютѣишее и ѡкааннѣе. и ѿсꙋдѹ повинни бывають. и ходатаи и причастници неконча-
емѣи мѹцѣ, растлѣваюеи же. и растлѣваемїи. но ѿ неразѹмїа и ѿ прельсти и ѹдавленїа. 
сиⷯ бо члци и па же нарочити. ꙗко цѣломѹдрены прїемлюе вѣрѹю. и в домы приводѧть. иже 
иныиⷯ прельстивше. въ содомскыи скверныи ровъ. ѡкааннѣ вринѹша. и вѣчномѹ ѡгню въ 
снѣдь с собою ѿслаша.
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SUMMARY 

Marina Tchistiakova
John Chrysostom’s Sermon on Gehenna in Reading Collections of 

the Grand Duchy of Lithuania 

Keywords: Gehenna, John Chrysostom, Prologue, Emerald, Letovnik

In Christianity and Judaism, Gehenna (Hebrew   גהנם, -Ge-hin“  גהנום 
nom”, Greek γέεννα) is associated with an image of the punishing fire and 
eternal torment of sinners in the fire. Many Christian apologists have offered 
their own interpretations to this concept. Thus, in his 8th Commentary on 
the First Epistle to the Thessalonians, St John Chrysostom describes Gehenna 
as the punishing fire and draws parallels with Sodom and Gomorrah, the 
biblical cities burnt down for the sins of their inhabitants. Church Slavonic 
reading collections dating back to the 16th century contain a fragment of 
this Commentary, entitled поѹченїе їѡанна Злауⷮстаго. ѡ съгрѣшающиⷯ и не 
приемлющиⷯ здѣ казни, inc.: Аще ли кто не вѣрѹеть гееннѣ. содомьскаѧ да 
помышлѧеть. гоморьскаѧ да разѹмѣеть. бывьшее мѹченїе… As one of the 
texts that rarely appear in the East Slavonic book tradition, this sermon is only 
known through reading collections created in the Kyiv Metropolitanate. The 
sermon appears in the reading for the 1st of September of the Navahrudak 
edition of the Prologue, the Museum version of the main edition of the Emerald 
(ch. 166), and its third (Lithuanian) edition (ch. 61.I). The attribution of the 
source of this sermon (the so-called Letovnik) attests to the familiarity of the 
scribes of the Grand Duchy of Lithuania with the second translation of the 
Chronicle of George Hamartolos, a text that remained unknown in the Great 
Russian lands, and confirms the strong links of the scribes with the Balkans 
and Athos.



Latopisy Akademii Supraskiej
12

Ключевые слова: юродство, подвиг, эсхатология, топология, топос

Надежда З. Гаевская
ORCID 0000-0001-8422-4121

Русская христианская гуманитарная академия в Санкт-Петербурге

Топика юродства. 
«Salos» как культурный топос

Юродство – культурный и религиозный феномен социальной действи-
тельности, проявляющийся в определенных паттернах поведения и свой-
ствах личности; социальный топос, вид служения. Блаженный юродивый 
– один из чинов подвижнических. Благодаря добровольному самоуничиже-
нию и отказу от социального статуса юродивый выводит человека за пре-
делы реальности, освобождает от ложных приоритетов. Феномен юродства 
обязан своим существованием эволюции религиозного опыта и имеет свои 
истоки в дохристианских формах. Первые сведения о феномене юродства от-
носятся к III–IV веку, ко времени становления христианской веры на землях 
Палестинских и Египетских. 

На сегодняшний день существует большое количество определений 
юродства, и несмотря на то, что они описывают один и тот же феномен, ино-
гда различаются до противоположности. В словаре Сергея И. Ожегова дает-
ся два значения слова «юродивый» – 1. Чудаковатый, помешанный; 2. Безу-
мец, обладающий даром прорицания1. Константин Г. Исупов, современный 
петербургский философ, историк русской и мировой культуры, сосредо-
тачиваясь главным образом на христианском понимании этого феномена, 
определяет юродство как экстремальную форму самоотречения, вид практи-
ческой религиозно-бытовой аскезы внеуставного содержания, тип святости2. 

1 С.И. Ожегов, Словарь русского языка, Москва 19687, с. 897.
2 К.Г. Исупов, Космос русского самосознания: юродство, <http://russculture.ru/2021/01/22/

jurodstvo/> (доступ 14.12.2021); ср. В.Н. Назаров, Юродство, [в:] Этика: энциклопедический 
словарь, Москва 2001, с. 602–603.
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Однако существуют исследователи, которые весьма критически оценивают 
юродство, например, русский этнограф и историк XIX в. Иван Г. Прыжов. Он 
рассматривает юродство вне христианского контекста и смотрит на юроди-
вых как на хитрых прохиндеев, либо на психически больных людей3. Сергей 
А. Иванов рассматривает феномен юродства с точки зрения культурологии. 
Так, он пишет: 

Юродивым будет именоваться человек, который публично симулирует 
сумасшествие, прикидывается дураком или шокирует окружающих на-
рочитой разнузданностью. Но это определение необходимо еще сузить: 
разного рода экстравагантность может быть названа юродством лишь 
в том случае, если ее свидетели усматривают за ней не просто душевное 
здоровье или сугубую нравственность, а еще и некую особую мотивацию, 
отсылку к иной реальности4. 

Многочисленность и противоречивость толкований говорит об уни-
кальной ситуации поиска актуальных смыслов феномена в культурном про-
странстве. 

Юродство – одна из самых необычных, парадоксальных форм подвиж-
ничества, сверхдолжный подвиг стяжания Духа Святого в мнимом безумии 
Христа ради. В подвиге безумное поведение подвижника предстает наруше-
нием норм и правил не только светской жизни, но и церковной. По мнению 
исследователя феномена о. Иоанна (Кологривова) в основе юродства – вели-
чайшего из христианских подвигов, доступных человеческим силам и раз-
уму, лежит сознание страшной виновности перед Господом, какая только 
и обязывает душу страдать и сораспинаться Иисусу Христу5. Поведение 
юродивого в мнимом безумии и нищете духа – это проповедь и Свидетель-
ство: проповедь нищеты духа, мудрейшей глупости и обличение тщесла-
вия и страстной мудрости. В русской культуре сильна традиция и эстетика 
юродства. Миссия юродства как проповеди и обличения осуществляется и в 
нашей повседневной жизни. 

Житийная литература основной источник информации о подвижниках, 
их жизни и подвиге. Агиографический материал представляет период с III 
по XX век. Жития блаженных юродивых во Христе проявляют смысловые 
поля феномена юродства, выделяют его сущностные черты. Традиция под-

3 И.Г. Прыжов, Двадцать шесть московских пророков, юродивых, дур и дураков, [в:] он же, 
Нищие и юродивые на Руси, Санкт-Петербург 2008. с. 31–70.

4 С.А. Иванов, Блаженные похабы: Культурная история юродства, изд. дополненное 
и переработанное, Москва 2019, с. 17. 

5 Иоанн (Кологривов), Очерки по истории Русской святости, Брюссель 1961, с. 239.
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вижническая «служения миру» находит свое особое воплощение в подвиге 
юродства, только юродивый имеет заслуженное в муках и страдании право 
говорить правду, открывать истину о грехах этого мира, обличать и уличать. 
Традиция отражена в тексте жития. 

Предмет исследования религиозных феноменов определяет исследова-
тельские методы. В данной работе для достижения поставленной цели иссле-
дования традиции юродства в тексте жития необходимо обратиться также 
к неформальным методам, в частности топологическим. К топологическому 
методу мы прибегаем в связи с невозможностью доказательства с точки зре-
ния формальной логики и необходимости обращения к неформальной ло-
гике. 

Топосы – это трасляторы культурного кода. Для нас сегодня особенно 
важно и актуально то, что семантическое поле топоса зыбко и неопределен-
но, а изучение топосов и топики стимулируется потребностью в гибком ре-
агировании на вызовы времени, поисками средств, останавливающих про-
цессы культурной деградации. Теозис становится средством верификации 
топоса, его возможного искажения (в частности, разрешающего топоса). 

Топология агиографии берет свое начало с работы Ганса Мертеля, издан-
ной в Мюнхене в 1909 году6. В изучение агиографии понятия топоса и топики 
ввел Роберт Курциус в своей работе Европейская литература и латинское 
средневековье, определивший принцип «imitatio» как основной в формиро-
вании топосов. Роберт Курциус выявляет как определяющие такие топосы 
как «imitatio Christi», «imitatio angeli», «imitatio apostoli»7. В современных ис-
следованиях теории топосов отмечаются особенности сущностного напол-
нения. В данном случае для агиографического типа – сущность топоса – хри-
стианский православный подвиг. Мы обращаемся к топологическому методу 
как методу неформальной аргументации, позволяющему рассматривать та-
кие проблемы и такие цели, относительно которых возникает формальное 
сомнение, в целях тематизации, определения тематических рядов и общих 
мест, а также принципов их подбора и изложения. 

Православное подвижничество творчески, энергийно развивалось 
в пространстве византийской духовности. В смысловом пространстве под-
вига сформировалась особая характерологическая топика, отражающая те-
матическое содержание топоса христианского подвижника. Современные 
исследования позволяют говорить о расширении топологической базы, фор-

6 H. Mertel, Die biographische Form der griechischen Heiligenlegenden, München 1909, с. 61.
7 E.R. Curtius, Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter, Bern 1948, с. 198.
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мирования топики юродства, зафиксированной в топосах «imitatio Simeoni», 
«imitatio Andreae» [представленной в житиях Симеона Эмесского (VI в.) 
и Андрея Царьградского (кон. IX – нач. X вв.)]. В данном исследовании, по-
священном топике юродства, топосу салоса и принципу имитации как топо-
логическому механизму, определяющему смысловые поля феномена юрод-
ства, используются материалы начальной русской агиографии. 

Непосредственным материалом для исследования служат тексты жи-
тий византийского периода: св. св. Нифонта Констанцского, Андрея Царь-
градского, Василия Нового8. Выбор материала обусловлен влиянием пред-
ставленных текстов на формирование и развитие русской агиографической 
традиции, культурной парадигмы православного подвижничества и самого 
феномена юродства. По определению Алексея И. Соболевского, опубли-
ковавшего в 1913 году рецензию на первое научное исследование агиогра-
фического текста, данные жития являются первыми известными русскому 
читателю сюжетами о юродивых, ставшими образцами для формирования 
агиографической традиции юродских житий в России9. Данные тексты пред-
ставляют образец топики юродивых, основное содержание которой являет-
ся эсхатологическим. Так в Житии Св. Нифонта (известном на Руси с 1219 
года)10 представлена яркая картина духовной борьбы на почве человеческой 
личности, «общее содержание жития обращает читателя к тайнам вечности 
и гроба»11. Эсхатологическая проблематика представлена в тексте идеями 
искупления, Cтрашного суда и загробной жизни. Герой жития проходит дол-
гий и тяжелый путь к покаянию и спасению. Представленные смыслы ста-
новятся сутью топоса и ключевыми пунктами топологического маршрута, 

8 В.Н. Щепкин (сост. описания), Императорский Исторический Музей, Описание па-
мятников, вып. 2: Житие Св. Нифонта (лицевое) XVI век, Москва 1903, с. 2–33; Император-
ская Археографическая Коммиссия, Великия Минеи Четии собранныя всероссийским мит-
рополитом Макарием, декабрь, дни 18–23, вып. 12, Москва 1907, с. 1683–1837 https://1lib.pl/
book/3294213/1f30c1 [c. 279–356] (доступ 20.11.2021); Житие Андрея Царьградского, салоса, 
Санкт-Петербург 1896, с. 30; М. Н. Соколович (сост.), Житие Василия Нового, Санкт-Петер-
бург 1894, с. 90.

9 А.И. Соболевский, Рецензия [на издание: И.И. Кузнецов, Святые блаженные Василий 
и Иоанн, Христа ради московские чудотворцы, Москва 1910], Известия Отделения Русского 
Языка и Словесности 1913, кн. 3, с. 391.

10 О.В. Творогов, Житие Нифонта Констанцского, <http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.
aspx?tabid =3924> (доступ 20.11.2021). 

11 И.И. Срезневский, Древние памятники русского письма и языка, Санкт-Петербург 1882, 
с. 93; см. Н.И. Костомаров, Мистическая повесть о Нифонте. Памятник русской литературы 
XIII века, „Русское слово” 1861, отд. 1, с. 1–28.
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составляя таким образом отражающую эсхатологическую проблематику то-
пологическую схему. 

Один из основных топосов, в котором реализуется основной эсхатологи-
ческий идейный комплекс конца света, Cтрашного суда и загробной жизни – 
топос борьбы с бесовскими силами. Формирование топоса проходит несколь-
ко этапов. На первом этапе данный топос находит свое выражение в мотивах 
личных страстей и грехов. Тяжелейший нравственный труд подвижника по 
очищению души начинается с личного усилия, преодоления собственных 
грехов: молодой Нифонт, известный в Константинополе ревностью в вере, 
тонкостью душевной и смиренностью, проходит искушение пьянством, рас-
путством, преступным поведением. В юноше неожиданно произошла резкая 
перемена. Скромность и молчание сменились дерзким многоречием, он стал 
насмешлив, злоязычен, ночи проводил в пирах и играх. Буйные, испорчен-
ные сверстники окружили его. Нифонт изменил обету и стал жертвою тяж-
ких пороков. Весь город поносил его имя. Говорили ему: «Горе тебе, Нифонт, 
ибо ты не в живых, ни в мертвых» – читаем мы в тексте жития12.

На втором этапе формирования топоса появляются мотивы «наведения 
помыслов». Преодолевший искушение Нифонт сталкивается с целенаправ-
ленным воздействием сил зла. Картины искушений, греховных помыслов; 
душа, опутанная страстями, наведенное отчаяние и уныние составляют то-
пику «падения», в антиномии с которым происходит смысловое насыщение 
топики «духовных высот»: обретения чистоты, идей спасения, покаяния, 
духовных скорбей, памяти смертной. Но во время первой, продолжитель-
ной, искренней, покаянной молитвы его голову окружили давящие темные 
силы, мрак объял его, он расслабел, пал и так пролежал до утра13. Ибо ска-
зано в Святом Писании: беседы злых портят обычаи добрые (1 Кор 15, 33). 
Третий этап, одновременно самый насыщенный по содержанию и сложный 
для толкования. Это испытание мнимым безумием, насланным на Нифонта 
«бесами» и длившееся четыре года. Демон так устрашил его, что и ум его 
помрачился. Хотел сотворить молитву, но не мог, устами говорил, а ум нахо-
дился в рассеянии и думал худое. И стал он печален и задумчив и наконец 
лишился человеческого смысла14. В начале испытания следуют лишь угрозы 
наказания полным безумием («Аще въстанеши нощию творити молитвы то 
возбѣснити имаши»), здесь характерен глубокий страх героя перед подоб-
ным испытанием. Затем наказание исполнено, следует четырехлетняя поло-

12 Житие преподобнаго отца нашего Нифонта, Великия Минеи Четии..., с. 1687–1688.
13 Ibidem, с. 1690.
14 Ibidem, с. 1688. 
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са мрака душевного, здесь впервые в тексте, в словах диавола, появляется 
понятие ‘юродивость’: «В добра мѣсто будеши уродъ бѣсенъ и всѣмъ будеши 
смѣху»15. Необходимо отметить, что принятие юродства в наказание за гре-
хи, во испытание, но которое наслано силами зла по Божьему попущению, 
мотив достаточно редкий в агиографии. Читаем в житии, что Бог попустил 
прити на Нифонта искушению, чтобы после испытания, как злато в горниле, 
он обрелся достойным милости Господа. А это искушение было четырехлет-
нее изступление ума от дъявольского наваждения16.

На подвиге мнимого безумия, вознагражденный Христом, обретает Ни-
фонт дар провидения. Отныне эсхатологическое содержание раскрывает 
многочисленные картины его видений. Мытарства загробные, Страшный 
суд, движение ангелов с душами, литургическая жертва – становятся эсха-
тологическим содержанием топоса. Борьба между порочным миром и иде-
алами аскетизма, в которой духи зла в разнообразных видениях стараются 
вернуть себе возрождающуюся душу – один из топологических маршрутов, 
раскрывающих эсхатологическое содержание. Но вот их усилия побежде-
ны духовным подвигом аскета, который теперь становится источником по-
учений, имя его привлекает многие сердца, исходный топос «salos» теряет 
абстрактность. Однажды на литургии Нифонт узрел духовными очами: от-
верзлись небеса, сошел огонь с небес и покрыл алтарь. Когда читали апо-
стольское послание он увидел св. апостола Павла, стоящего сзади за чтецом, 
при чтении евангелия слова поднимались к небу, во время перенесения Да-
ров раскрылось небо и почувствовалось чудное благоухание, и при этом 
снисходили Ангелы, принося Отрока и воспевая: Слава Христу Богу17. Таким 
образом Нифонт, победивший бесчисленные жизненные искушения и свое 
падение, предстает как Божий избранник и праведник. Подражание визан-
тийским святым, юродивым и блаженным, в частности подвигоположнику 
Нифонту, повлияло на формирование русской агиографической топики.

Византийское житие Василия Нового представляет иной вариант топо-
логического маршрута. Святой Василий предстает как безвестный скита-
ющийся герой, наделенный даром провидения и пророчества. Характерно 
отсутствие места и имени у героя в начале повествования. Безымянность – 
устойчивая характеристика, наблюдающаяся во многих житиях юродивых. 
Безымянные скитания, безымянный дар, милостыня, жертва и, наконец, без-
ымянная смерть. При этом необходимо заметить, что имя ушедшего в подвиг 

15 Ibidem, с. 1689–1690.
16 Ibidem, c. 1706–1709.
17 Ibidem, с. 1785–1790.
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юродивого не неизвестно, но отсутствует, что подчеркивает невключенность 
как особенность юродского поведения. Проблема поименования – одна из 
главных в топике юродивых. Отказ от имени ритуализирован, безымянность 
– это и пустота топоса, стремящегося к актуализации и отыменности. Надо 
отметить, что подлинным знаком бытия в христианском представлении яв-
ляется лик – онтологический дар Бога, по образу которого лик воплощается 
в лице. Полной противоположностью лику является личина, первоначаль-
ное значение которой ‘larva’, то, что похоже на лицо и принимается другими 
как таковое, но внутренне пустое как в смысле физической вещественности 
и метафизической субстанциональности. Слово «larva» означало астраль-
ный труп, пустое клише, оставшееся от умершего и жаждущее живого лица, 
к которому она могла бы присоединиться18. Пустота, свойственная личине, 
всегда считалась признаком злой силы, которая обладает пустыми оболоч-
ками, способными прельщать людей. Эта информация хранится в памяти, 
в данном случае мы говорим о трансцендентальной памяти как родовой со-
ставляющей памятования подвижнического, обреченной быть носителем 
родовых болезней первородного греха, местом обитания идолов рода. Идо-
лы живут в пустом пространстве мысли, формируя так называемый пустой 
топос – в невозможности содержания, искаженного первородным грехом. 
Идолы – само мышление с печатью грехопадения, пороков души, сроднив-
шихся с универсальными структурами познавательной деятельности19. Пре-
одоление пустотности места для подвижника в уходе из реальности в иное, 
сокрытие личного в растворенности энергий предела. «Место пустое», «место 
ужасное», «место неутешное» соответствуют топосу locus terribilis – топосу 
непроходимости, недоступности20. В процессе эволюции топос locus terribilis 
сменяется locus amoenus, ‘место подобно, удобно’, подвижник обретает дом 
в Константинополе, а имя подвижника становится явленным, топос «salos» 
становится отыменным. Точка зрения Роберта Курциуса на «изначальную 
анонимность топоса» сталкивается с риторической позицией об «именова-
нии, выражающем сущность именуемого предмета»21. Диалоговый характер 

18 П.А. Флоренский, Иконостас. Избранные труды по искусству, Санкт-Петербург 1993, 
с. 28–30.

19 Д.К. Богатырев, Мышление и Откровение, Санкт-Петербург 2007, с. 184.
20 Т.Р. Руди, Пустынножители Древней Руси, [в:] Русская агиография: Исследования. Ма-

териалы. Публикации, т. 2, ред. Т.Р. Руди, С.А. Семячко, Санкт-Петербург 2011, с. 522; ср. 
eadem, О топике житий юродивых, Труды отдела древнерусской литературы, т. 58, 2007, c. 443; 
см. и Th. Pratsch, Der hagiographische Topos: Griechische Heiligenviten in mittelbyzantinischer Zeit, 
Berlin 2005, с. 143.

21 А.А. Волков, Основы риторики. Учебное пособие для вузов, Москва 2003, с. 44.
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топоса и его бытийная сущность объясняют соотношение двух позиций и их 
взаимодействие. «Имя соотносится с предметом условно, так как может быть 
иным. Предмет получает смысловую определенность и конкретность если он 
именован и если имя правильно»22. Имя топоса юродивых «salos» – единое 
имя для поименования подвижника, чей подвиг духовная брань в мнимом 
безумии, имя, ставшее культурным архетипом юродства в энергийном про-
странстве библейского откровения.

Святой Василий провидит пути человеческие, видит скрытое и тайное, 
грех и помыслы. «Когда в первый раз я пришел к преподобному, – пишет Гри-
горий, автор жития, – то он, не видевший меня еще никогда, назвал меня по 
имени и рассказал о всех моих добрых и худых делах»23. Топосы пути, судьбы, 
высшего суда, выбора, свободы воли представляют топику духовных высот, 
отличающуюся высокой степенью поучительности. В антиномии к ней пред-
ставлена топика падения – это уличение, ложные помыслы, тайные движе-
ния души, преступления. 

Юродство св. Василия указано как характеристика образа лишь эпизоди-
чески и связано с картинами взаимодействия с грешниками. Так, в Царьгра-
де он был представлен патрицию, который пожелал узнать, кто он, и откуда. 
Но преподобный молчал. Подвижническая жизнь его находилась в неизвест-
ности. Причиной молчания было нежелание обнаружить своих добрых дел 
и ради обличения. «Он не добился ответа от преподобного, который молчал 
только из нежелания открыться в совершенных им делах добродетели и под-
вигов»24. Центральное место в топике этого жития занимает традиционный 
византийский жанр, а именно видение Григория о жертве распятия, подроб-
ное описание Божьего суда и восстания мертвых, а также видение Феодо-
ры. «Когда скончалась блаженная Феодора, все, кто имел духовную любовь 
к святому, сожалели о ней. Преподобный сказал: „Ты увидишь ее сегодня, 
если с верою просишь”»25. В видении раскрываются мотивы «иного», мо-
тивы загробного мира и загробной жизни. В житиях юродивых загробный 
мир скрыт от чувственного и рационального восприятия, а потому во все 
времена ценился опыт тех немногих избранных, которые прикоснулись к 
его тайнам. Видения происходят во сне, в «исступлении ума», в состоянии 
временной смерти. Предметом видения является частная малая эсхатология, 
сосредоточенная на посмертной участи человека, на описании грехов и до-

22 Ibidem.
23 Житие Василия Нового, Санкт-Петербург 1894, с. 29.
24 Ibidem.
25 Ibidem. 
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бродетелей, мучений и блаженств в видении самого героя жития. Эсхатоло-
гическое содержание концентрируется в идее об «ином предназначении» че-
ловека, о том почтении, которое обретет каждый в мире ином после смерти. 
«В здешнем мире тщеты они представляются глупыми, но в мире ином их 
тем более почитает Судия»26. В основе видений явление обмирания – форма 
обморока, понимаемого как временная смерть, то состояние, которое испы-
тано многими юродивыми перед принятием подвига. Обмирание продолжа-
ется от одного до двенадцати дней, в культурном сознании воспринимается 
как путешествие «на тот свет». Главное содержание – эсхатологическое – это 
картины загробного мира, ада и рая. Путешествующий не может вмешивать-
ся в происходящее, облегчить участь мучеников, но может получить тайные 
знания и способности. Все, происходящее, тайна, информация, табуирован-
ная смертью. При этом характерно использование лиминальных символов: 
ворот, врат, дверей, притворов. Таким образом обмирание и видения имеют 
лиминальный характер, инициационный для подвижника, представляющий 
жизненный сценарий последнего и точки максимального напряжения в нём, 
а именно сверхдолжный опыт и принятие подвига, переход за пределы к ино-
му. Единственным способом наименее травматичного осуществления пере-
хода был ритуал. По определению Альберта К. Байбурина, ритуал относится 
к числу символических форм поведения, которые высвечивают ту сторону 
вещей, действий, явлений, которые в обыденной жизни затемнены, не вид-
ны27. Появление человека в этом мире, его уход, а также все важнейшие со-
бытия сопровождают многочисленные табуации, предписания, обряды. Для 
нас будет важен следующий момент: на какое-то время в каждом из назван-
ных состояний человек оказывается в состоянии промежутка, лиминально-
сти. Это значит, что он уже распрощался с прежним статусом, а новый не 
приобрёл. В фольклорных текстах мы встречаем тому наиболее выразитель-
ный эквивалент – «ни жив, ни мёртв»28. Обратим также внимание на то, что 
объект в состоянии лиминальности, то есть перехода, воспринимается как 
источник повышенной опасности: фактически, он отпирает двери меж бы-
тиём и небытиём, «тем» миром и «этим». 

Но вышеперечисленные состояния подвижника – это отклик, отзыв 
на события перехода, невозможность не принять зова подвига, вступить 

26 А. Сахаров, Эсхатологические сочинения и сказания в древнерусской письменности 
и влияние их на народные духовные стихи, Тула 1879, с. 166. 

27 А.К. Байбурин, Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ 
восточнославянских обрядов, Санкт-Петербург 1993, с. 17.

28 В.Я. Пропп, Морфология „волшебной” сказки, Москва 1998. 
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в состояние смены бытийных характеристик и обретение нового бытий-
ного статуса. Так лиминальность (лиминальный переход) как архетипиче-
ское состояние приобретает свойства бытийного возрастания в свете От-
кровения. Исследования показывают, что источник Жития Василия Нового 
древнееврейские тексты Kниги Еноха29 и апокрифическое апокалиптическое 
произведение Видение Даниила. Картины Страшного суда и описание состо-
яния людей в новом царстве мессии повлияли на изображение всеобщего 
суда в видении Григория монаха, отразились на описании загробной жизни. 
«И вот Григорий снова видел во сне дивное видение о страшном суде Божием 
и о собрании на суде всего рода человеческого, видел как осуждение грешни-
ков, так и прославление праведников»30.

Особое явление в топике юродивых – топосы, представленные в «Жи-
тии Андрея Царьградского». Если Житие Святого Нифонта представляет 
топику «борьбы с бесовскими силами», а Житие Василия Нового топику ина-
ковости и жертвы, то в Житии Андрея Царьградского раскрывается непо-
средственно механизм культурного функционирования юродства – в прие-
мах скандала, провокации, шутовства. Характер этих приемов, отражающие 
мотив испытаний, составляющий топос духовного борения, демонстративен 
и уничижителен: это надрыв, аффект и гротеск. Блаженный Андрей прохо-
дит долгое испытание в борьбе, от первого сражения с силами зла и при-
нятия подвига до получения дара провидения и святых видений. Духовная 
энергетика, несомая архетипами и транслируемая посредством символов, 
может носить как спасительный и преображающий, так и деструктивный 
характер. «Исследуйте духов, от Бога ли они»,– предупреждает ап. Иоанн Бо-
гослов (1 Ин 4, 1). Проклятый демон заметил дружбу праведника с жителя-
ми города. Охваченный ненавистью, распаляясь злобой, диавол воскликнул: 
«Обманщик, насмехающийся над миром! Ты, верно, сошел с ума, отобрав 
тех, кто, благодаря грехам своим, был подвластен мне. Хочешь отобрать их 
у меня и очистить через покаяние?»31. 

Блаженный же охваченный великим гневом, поднял с земли камень 
и метнул его. И можно было видеть поразительное чудо: завизжав, демоны 
исчезли в воздухе. 

Под знаком неустанной духовной войны, духовной брани стоит земная 
жизнь христианина. С этим связана привязанность юродивого к определен-
ному месту в пространстве и охранительные тенденции юродивого по отно-

29 А. Сахаров, Эсхатологические сочинения..., с. 41. 
30 Житие Василия Нового..., с. 77.
31 Житие Андрея Царьградского, с. 21.
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шению к этому пространству и его жителям. Ради борьбы с бесовскими си-
лами подвижники избирали для обитания места, пользовавшиеся недоброй 
славой, в житиях мы встречаемся с эпизодами о том, как злые силы пытаются 
прогнать подвижника с места. Необходимо отметить, что в Древней Руси по 
принятии христианства сформировалось особое отношение к бесноватым 
и бесноватости. Предполагалось, что бесноватые по своей воле дъяволу не 
предавались, их не считали богоотступниками и относились к ним со вся-
ческим состраданием. Однако, находясь в полном подчинении у нечистой 
силы, бесноватые совершали не менее кощунственные действия, нежели бо-
гоотступники, их поведение носило «перевернутый» характер. Бесноватость 
представляет собой форму временной смерти.

Для византийской эсхатологии характерна идея ругания миру. Глумясь 
над миром, юрод привносит мир в мир, в глумлении предстает как эсха-
тологическая фигура. Он – «знамение», свидетельствующее, что Царство 
Христово не от мира сего. Следуя путем уничиженного Христа, юродивый 
безраздельно принимает кеносис Господа, предстает как глубоко эсхатоло-
гическая фигура. Он ежедневно умирает, а значит, каждый день воскресает 
из мертвых, ибо Распятие неотделимо от Воскресения. Кенотические харак-
теристики топоса юродства обращают к цели подвига, к обретению истины 
во Христе, и памятованию как способу охранения, когда человеческая мысль 
встречается в со-бытии с истиной и сохраняет ее образ в памяти и воспоми-
нании. В данном случае необходимо отметить, что для понимания топики 
подвижничества важно то, что познание свободы, или интуитивное пости-
жение истины, или откровенное богопознание даруется отдельным лично-
стям (подвижникам). Передача этого неповторимого опыта другим чрезвы-
чайно сложна. 

Житие Андрея Царьградского является первым тематическим юродским 
житием для древнерусского человека. Необходимо отметить, что в раннем 
русском христианском религиозно-символическом мышлении за каждым со-
бытием стоит символ, за каждым символом реальность. На протяжении всей 
жизни Андрей Юродивый видел символические сновидения, являющиеся 
прямым отождествлением с его духовным становлением. Незадолго перед 
смертью он видит последний сон: «С этими словами на него нашел сладкий 
сон, и он увидал неизреченные Божии откровения»32. Наконец, взору наше-
го героя предстал и сам Господь: «Услыхав сие, я радовался и трепетал, ибо 

32 Житие Андрея Царьградского…, с. 28.
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меня объял ужас и неизреченная радость»33. Вскоре подвижник завершает 
свой земной путь, преодолевая бытие человека, оставляя его позади. Исто-
рия Андрея Салоса завершается чудом, даром Покрова Богородицы, Свиде-
тельством Христовым, в юродском тяжком духовном борении обретенным.

Данные византийские тексты представляют образец юродской топики, 
которая нашла свое дальнейшее развитие в русских житиях юродивых – св. 
св. Прокопия Устюжского, Прокопия Вятского, Иоанна Самсоновича Соль-
вычегодского, Андрея Тотемского, Иоанна Московского. Алексей И. Собо-
левский пишет: 

Естественно предположить, что отношения московского населения XVI 
века к своим юродивым устанавливались под влиянием вышеупомянутых 
житий. Возможно также предположить, что сами юродивые были знакомы 
с этими житиями и в своих действиях до известной степени сообразовы-
вались с действиями в них описанными34.

Таким образом, в подражании безумному формируется смысловое про-
странство одного из самых парадоксальных социальных феноменов и сам 
топос салоса. Представленная в агиографических текстах топика покаяния, 
борьбы с бесовскими силами, страшного суда, памяти смертной становятся 
устойчивой схемой, раскрывающей подходы к проблемам смерти и Спасе-
ния на всем последующем пути развития агиографической традиции.

В подвиге грани времени стираются, память и надежда преодолевают 
время и вводят в жизнь будущего века. По опыту подвижническому надежда 
возможна лишь тогда, когда приходит искушение отчаянием. В современном 
мире надежда борется с отчаянием и унынием. Однако современность ха-
рактеризуется разрывом памяти и надежды, этих скреп сознания, которое 
становится деструктивным и раздробленным. Ситуация фатальна и предо-
пределена грехопадением. Память смертная, воздействуя на сознание, вос-
станавливает утерянную связь, обращает человека к собственной сути. Юро-
дивый возвращает нас к надежде, отвращает взгляд от постоянного возврата 
в прошлое к будущему, от отчаяния к действию. В нем и вокруг него [по сло-
вам духовника Александро-Невской лавры о. Виталия (Радомысльского)] 
«мертвая точка» в духовном движении, душевная и духовная энтропия сме-
няется событийной наполненностью, истинным бытием.

33 Ibidem. 
34 А.И. Соболевский, Рецензия…, с. 391.
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SUMMARY 

Nadezhda Zenonovna Gayevskaya
The Topic of Holly Fool. “Salos” as a Cultural Topos

Keywords: foolishness, feat, eschatology, topology, topos

The article deals with the topology of the Orthodox feat of foolishness. 
The origins of the formation of thematic topics on the material of hagiographic 
tradition are investigated. Both philosophical and theological aspects are 
presented in the study of the topic. The formation of the topic of the feat 
begins in the early Christian times. The leading topos of foolishness are the 
topos of the path, spiritual warfare, and social death. The topic of foolishness 
most fully presents eschatological problems that become meaning-forming 
in the paradigm of the Christian feat, revealing approaches to the problems of 
death and Salvation throughout the subsequent development of the tradition 
of asceticism. 

От Редакции

Публикуемая статья рассматривает вопросы топологии православного под-
вига юродства, исследуя истоки формирования тематической топики на материа-
ле агиографической традиции. Она непосредственно связана с вышедшем недавно 
сборником работ: Ольга А. Туминская, Надежда З. Гаевская, Образ юродивого в слове 
и изображении, Санкт-Петербург: Золотая алея, 2021. Рекомендуя нам этот сборник, 
проф. Константин Глебович Исупов, сам участвующий в нем, пишет так:

В год пандемии, изменившей во многом наши подходы к оценке ре-
альности и антропологическим перспективам, была опубликована коллек-
тивная монография об одном из самых сложных религиозных феноменов, 
феномене юродства Христа ради.

Юродство – это экстремальная форма самоотречения, вид практиче-
ской религиозно–бытовой аскезы внеуставного содержания; вид святости; 
тип маргинального творческого поведения. Классический юрод – это тра-
гический лицедей, антигерой–обличитель обыденного мира и его мнимых 
ценностей. Юродивого воспринимают как наместника Страшного суда на 
земле; он никого не боится, суд земной ему не страшен, поскольку никто 
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не способен оказаться более жестоким по отношению к своему телу, чем 
он сам; не страшится он и чужого мнения. 

Есть стыд формы и бесстыдство последней правды. Юродство есть са-
мораскрытие в человеке стыда формы правды, ее эпатирующее людей яв-
ленье. Юроду позволены вещи, непредставимые в рамках нормированного 
социально-ролевого поведения. Духовное юродство – способ публичного 
самовыражения, по условиям которого поступок приравнивается к выска-
зыванию. Это риторическая форма поведения, удерживающая в себе орга-
ничные для юродства черты мессианства и профетизма. Юродивый – вла-
делец и инициатор особой формы слова – приоритетного слова, впервые 
говорящего последнюю правду. В оценках как святоотеческой мысли, так 
и в трудах современных богословов юродство предстает как тип святости 
и как форма владения Божьей истиной. 

Сборник [...] знакомит читателя с историей образа юродивого в жи-
вописи и литературе. Читатель узнает о первых иконах юродивых, о ста-
новлении канона иконографии юродивых, рождающегося в богословских 
спорах Стоглавого собора, о развитии византийской традиции юродства 
на Руси. Авторы внимательно вчитываются в тексты первых житий юро-
дивых, переведенных на русской земле, исследуют ведущие мотивы под-
вига юродского дерзновения. В отечественной издательской практике это 
первая книга такого рода. Будем надеяться, что она станет началом мас-
штабных комплексных штудий одного из наиболее трагических сюжетов 
русской культуры.
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Żyrowice – największy prawosławny ośrodek kultowy na ziemiach białoru-
skich był tematem licznych publikacji1. W ostatnich latach powstało kilka opra-

* Artykuł jest przeredagowanym fragmentem książki A. Mironowicz, Z dziejów żyrowickiego 
sanktuarium. Lata 1470–1618, vol. I, Białystok, bez roku wydania. Początek został wzięty z: Wstęp, 
s. 7–8. Część zasadnicza to rozdział VI z takim samym tytułem jak artykuł: Przejęcie żyrowickiego 
sanktuarium przez unitów, s. 78–93. Zakończenie pochodzi z: Uwagi końcowe, s. 94–95. Literatura to 
kopia stron 129–134.

1 Иоанникий (Галятовский), иеромонах, Небо новое, з новыми звездами сотворенное, 
тоест Преблагословенная Дева Мариа Богородица з чудами Своими, Львов 1665; Иоанникий 
(Галятовский), Новое небо с новыми звездами, или Повествование о чудесах Богородицы, по-
черпнутое из достоверных преданий и древних летописей игуменом Иоанникием Галятовским, 
и напечатанное 1677 года в Чернигове на польско-русском языке: С присовокуплением сказаний 
о чудотворных иконах Богоматери Тихвинской, Владимирской, Одигитрии и прочих, также 
о положении ризы Богородицы во Влахернской церкви, пер. А. Плохово, Москва 1850; Нико-
лай (Редутто), О Жировицкой чудотворной иконе Божией Матери и о Жировицкой обители, 
„Литовские Епархиальные Ведомости” (dalej – „ЛЕВ”), 1863, № 3, c. 83–100; Жировицкая чу-
дотворная икона Божией Матери и Жировицкая обитель, Вильна 1867; I. Stebelski, Katalog 
przełożonych klasztoru żyrowickiego, Ostatnie Stebelskiego prace, wyd. i opr. W. Seredyński, Archiwum 
Komisyi Historycznej, t. 1. Seria: „Scriptores Rerum Polonicarum”, t. IV, Kraków 1874; Е.М. Орлов-
ский, Жировицы: (Краткое историческое описание), „Виленский календарь” на 1894 г., Вильна 
1893, c. 217–230; Жировицкая чудотворная икона Божией Матери и Жировицкая обитель, 2-е 
изд., доп., Вильна 1897; Л. Паевский,  Древнее сказание о Жировицах и чудотворном образе 
Жировицкой Богоматери, Гродна 1897; изд. II., Гомель 1994; Н. Диковский, Коронование Жи-
ровицкой чудотворной иконы Богоматери (1730 г.), Гродно 1902; Жировицкая икона Божией 
Матери, „ЛЕВ”, 1903, № 36–37, c. 286–288; Жировицкая чудотворная икона Божией Матери 
и Жировицкая обитель, Гродна 1907; П. Жукович, Гистория або повесть людей розных, веры 
годных, о образе чудовном пренасветейшое Девы Марии Жировицком в повете Слонимском, 
„Известия Отделения русского языка и словесности императорской Академии Наук”, т. XVII, 
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cowań monograficznych poświęconych monasterowi i kultowi ikony Matki Bożej 
Żyrowickiej2, ale żadne z nich nie dało odpowiedzi, w sprawie daty powstania sank-
tuarium, powołania monasteru i okoliczności przejęcia tego ośrodka przez unitów. 

кн. 2, 1912, c. 245–249; П. Жукович, Неизданное русское сказание о Жировицкой иконе Божи-
ей Матери (в связи с историей русского дворянского рода Солтанов Жировицких), „Изве-
стия отделения русского языка и словесности императорской Академии Наук”, 1912, т. XVII. 
кн. 2, c. 175–245; Жировицкая чудотворная икона Божией Матери и Жировицкая обитель, 
2-е изд., доп. Вильна 1915; Жировицкая чудотворная икона Божией Матери и Жировиц-
кая обитель, Супрасль 1919; W. Charkiewicz, Żyrowice – łask krynice, Słomin 1930; П. Войто-
вич, Жировицкая святыня (К 500-летию основания Жировицкого монастыря и обретения 
Жировицкой иконы Божией Матери, „Журнал Московской Патриархии”, 1970, № 9, c. 28–37; 
А.А. Асіпчык, Жыровічы: гістарычны нарыс, Кліўленд 1980; І. Крамко, А. Мальдзіс, Невядомы 
помнік старабеларускай пісьменнасці, „Беларуская лінгвістыка”, 1983, № 23, c. 49–54; № 24, 
c. 55–61; Жировицкая святыня (По материалам митрополита Антония Мельникова), „Вест-
ник Белорусского Экзархата”, 1990, № 3, c. 33–37; A. Mironowicz, Jozafat Dubieniecki – Historia 
cudownego obrazu żyrowickiego, „Rocznik Teologiczny”, 1991, R. XXXIII, z. 1, s. 195–215; idem, Jo-
zafat Dubieniecki - Historia cudownego obrazu żyrowickiego, „Wiadomości PAKP”, 1992, z. 2, s. 3–21. 
В. Пуцко, Жыровіцкая ікона Божае Маці, „Полацак” 1993, № 4(24), c. 3–8; Жировицкий Свято- 
-Успенский монастырь, Москва 1999; В.В. Попов, Явление чудотворной иконы Божией Матери 
«Жировичская» по письменным источникам XVI–XVIII вв., „Минские Епархиальные Ведомо-
сти”, 2004, № 1, c. 59–62; А. Кудин, Систематическо-библиографическое описание историко-
архивного фонда Свято-Успенского Жировичского монастыря. Дипломная работа, Жирови-
чи 2005; Г. Соколов, А.А. Ярошевич, Жировицкий (Жировичский) в честь Успения Пресвятой 
Богородицы ставропигиальный мужской монастырь, [в:] Православная энциклопедия, т. XIX, 
Москва 2008, c. 263–271; Агафопод (Есоян), Документы Свято-Успенского Жировичского 
мужского монастыря в фондах Литовского государственного исторического архива (кон.  в. – 
40-е гг. ХХ в.), Дипломная работа, Жировичи 2011; Н.А. Морозова, Библиотека Жировичского 
монастыря: история книжного собрания, [в:] Славянская письменность Великого княжества 
Литовского: характерные черты и специфические особенности, Вильнюс 2014, c. 169-204; 
eadem, Предварительный список рукописей, принадлежавших библиотеке Жировичского мона-
стыря, [в:] Славянская письменность Великого княжества Литовского: характерные черты 
и специфические особенности, Вильнюс 2014, c. 205–224; П. Бубнов, История изучения про-
шлого Свято-Успенского Жировичского монастыря, «ΧΡΟΝΟΣ: церковно-исторический аль-
манах”, 2018, № 6, c. 73–97.

2 История Жировицкого Свято-Успенского монастыря по письменным источникам, пре-
даниям и свидетельствам современников, cост. игумения Гавриила (Глухова), Москва 2004; 
П. Бубнов, Датировка явлений Жировичской иконы Божией Матери и начала церковной и мо-
настырской жизни в Жировичах в исторических произведениях XVII-XVIII вв., [в:] Христиан-
ство как интегрирующий фактор мировой культуры: сборник докладов XXIV международных 
Кирилло-Мефодиевских чтений, Минск 2019, c. 157–165; idem, Милости источник: Жиро-
вичская чудотворная икона Божией Матери и Жировичская Успенская обитель в 1470–1618 гг., 
Минск 2020; Жыровічы: пад святым пакровам: энцыклапедыя, рэдкал. В. У. Ваніна, Мінск 2020.
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Pomimo licznych źródeł rękopiśmiennych3 i drukowanych4 nie mamy przekony-
wujących informacji, w jakich okolicznościach i kiedy unici zajęli miejsce objawie-
nia cudownej ikony Matki Bożej koło Słonima.

Po śmierci Iwana Sołtana5 i jego żony Maryny Sołomereckiej6, ich synowie: 
Jarosław, Dawid, Iwan (Jan) i Aleksander nie dbali już z taką gorliwością o Żyro-
wice. Dwóch z nich przeszło na kalwinizm, a potem przyjęli wyznanie rzymsko-
katolickie7. Połowę majętności Żyrowice objął najstarszy syn Iwana – Jarosław, 
starosta ostryński8, ożeniony z Barbarą Gałeczkowską (Golezskowska) a następnie 
z nieznaną z nazwiska Marią a drugą część objął Dawid. Dawid Iwanowicz Sołtan, 
czwarty syn Iwana Aleksandrowicza, marszałka nadwornego litewskiego, starosty 
ostryńskiego, dziedzic drugiej połowy ojczystej majętności Żyrowic9, przekazał 
przed śmiercią w 1609 roku swoją część synowi Danielowi. Dawid został pocho-
wany w murowanej cerkwi w Żyrowicach. To jeszcze jeden dowód, że cerkiew mu-

3 Collectanea Historyca o klasztorze Żyrowickim z spraw, y Relacij Ludzi wiadomych starych […] 
not[o] wane przez X Antoniego Żawalzkiego Superyora Zyrowickiego (1713), Санкт-Петербургский 
институт истории Российской академии наук, Санкт-Петербург, (dalej – Архив СПб ИИ РАН), 
ф. 52, оп. 1, ед. хр. 164; Главная церковная и ризничная опись Жировицкого Успенского второ-
классного монастыря, Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург, 
ф. 834, оп. 3, ед. хр. 2745. 

4 T. Borowik, Historia abo powieść zgodliwa przez pewne podanie ludzi wiary godnych, o obrazie 
Przeczystej Panny Mariej Żyrowickim cudotworym w powiecie słonimskim, i o rozmaitych cudach... pil-
nie zebrana i... to drugi raz w druk podana, Wilno 1622, 1628 (przedruk: П. Жукович, Гистория…,  
с. 175-249; І. Крамко, А. Мальдзіс, Невядомы помнік…, c. 49-54; № 24, c. 55-61; J. Dubieniecki, 
Historia o obrazie Przeczystej Panny Mariey cudownym w W. X. Lit. w powiecie słonimskim będącym 
żyrowickim, miejscami objaśniona z cudami, które przy tymże obrazie w roku 1651 i w roku 1652 Bóg 
Wszechmogący okazał, przez o. Iosaphata Dubienieckiego Zakonu Ś. Bazylego W. ordynaria, kazno-
dzieję i poenitenta żyrowickiego, w druku podana w Wilnie w drukarni OO. Bazylianów unitów, Wilno 
1653; Иоанникий (Галятовский), Небо Новое, з новыми звездами сотворенное, Львов 1665, л. 
104oб-129а; J. Drews, Methodus peregrinationis menstruae Marianae ad imagines Deiparae Virginis, 
Vilnae, [1684]; I. Nardi, Relacja historyczna o zjawieniu obrazu Najsw. Panny Zyrowickiej pod rządem 
Bened. Urlewicza, Supraśl, 1728; I. Kulczynski, Il diaspro prodigioso di tre colori ovvero Narrazione 
istorica della tre immagini miracolose della Beata Vergine Maria la prima in Zyrowice in Lituania, la 
secondo in Pascolo di Roma e la terza copia della seconda parimente in Zyrowice detta da; quei popoli 
Romana, Romae 1732. 

5 Iwan Andrejewicz Sołtan ożeniony z księżną Bohdaną Czetwertyńską, H. Lulewicz, Sołtan 
Iwan, „Polski Słownik Biograficzny”, t. XL/3, z. 166, Warszawa–Kraków 2001, s. 356–357.

6 Maryną, córką księcia Wasyla Iwanowicza Sołomereckiego, namiestnika mohylowskiego 
(1460–1540). J. Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, s. 494; „Polski Słownik 
Biograficzny”, t. XL, s. 329.

7 В. Пуцко, Жыровіцкая ікона Божае Маці, c. 4; A. Mironowicz, Jozafat Dubieniecki..., s. 216.
8 Jarosław Sołtan (1527-1610), starosta ostryński, właściciel Wołczyna w powiecie brzeskim 

i Klejników.
9 Dawid Sołtan (1520–1610), właściciel i fundator cerkiew św. Semena w Murawce, A. Boniecki, 

Poczet rodów w Wielkim Księstwie litewskim w XV i XVI wieku, Warszawa 1883, s. 332.
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rowana była już wybudowana i funkcjonowała jako świątynia klasztorna. W XVIII 
– wiecznym źródle wspomina się o dokumencie z 1609 roku, w którym podana zo-
stała informacja o funkcjonującej murowanej cerkwi i monasterze. „W Żyrowicach 
klasztor był i miał nadanie swoje, a nie plebana albo dom prezbiterów, ponieważ 
wymienieni posesorowie tytułowali klasztorem”10.

Córka Dawida Sołtana o imieniu Maryna (Małgorzata), po śmierci ojca, była 
na służbie u żony Jerzego Mieleszki, chorążego słonimskiego. Sama ciężko chorując 
na oczy około 1629 roku została uzdrowiona a potem wyszła za mąż za Tobiasza 
Podbereskiego11.

Jarosław Iwanowicz Sołtan pozostawał przy „wierze greckiej” i wraz z żoną 
Marią dokonał zapis trzech włók ziemskich z ogrodami i innymi pożytkami na 
cerkiew wołczyńską św. Mikołaja i św. Jerzego w 1586 roku.  Dodatkowo cerkiew tą 
wyposażył w utensylia cerkiewne, księgi liturgiczne i dzwony. Duchowny wołczyń-
ski mógł korzystać z młynów i wchodów do lasu Sołtanów. Za te nadania i upo-
sażenia duchowni mieli wytwarzać prosfory, wino i ładan na potrzeby cerkiewne 
i modlić się za żywych i zmarłych ktitorów zgodnie z prawem kanonicznym Cer-
kwi prawosławnej12. Nadzór nad prawidłowością udzielanych sakramentów mieli 
sprawować prawosławni biskupi włodzimiersko-brzescy. Syn ziemianina brzeskie-
go Jarosława Sołtana, Hieronim otrzymał od ojca część dóbr Klejników a od swoje-
go wuja Dawida Iwanowicza Sołtana w 1604 roku prawo własności i ktitorstwa nad 
monasteru św. Symeona w Brześciu wraz ze wsią Murawiec13.

Jarosław Sołtan swoją część odsprzedał bratu Iwanowi, staroście ostryńskie-
mu, aktem z 13 grudnia 1587 roku za cenę 5000 kop groszy litewskich14. Z oblat 
dokumentu transakcji, wpisanego 17 czerwca 1588 roku do ksiąg grodzkich sło-
nimskich15 wynikało, że połowę dóbr Żyrowice sprzedano wraz z połową ma-

10 Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 345, л. 177 об. 
11 Ks. I. Stebelski, O Prześwietnej Familii JMść PP. Sołtanów, „Scriptores Rerum Polonicarum”, 

t. IV, Kraków 1874, s. 392.
12 Акты, издаваемые Комиссиею, высочайше учрежденною для разбора древних актов 

в Вильне, (dalej – АВАК), т. III, Вильна 1870, c. 18–19.
13 АВАК, т. II, Вильна 1867, c. 20–21; A. Boniecki, Poczet rodów w Wielkim Księstwie litewskim 

w XV i XVI wieku, s. 332.
14 Kopia aktu sprzedaży połowy Żyrowic z prawem „podawania” w monasterze wraz poddany-

mi monasterskimi dokonany przez Jarosława Iwanowicza Sołtana bratu Iwanowi Sołtanowi za 5000 
kop groszy litewskich. Przeniesienie aktu z ksiąg grodzkich słonimskich do ziemstwa 23 października 
1587 r. Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 90, л. 1–2об; П. Жукович, Неизданное русское 
сказание…, c. 216.

15 Kopia dokumentu sprzedaży znajdowała się w archiwum klasztoru żyrowickiego „pod ro-
kiem [1587] wyrażonym dnia 25 grudnia w Żyrowicach przy pieczętarzach Jerzym Jundzille, pod-
komorzym wołkowyskim, Grzegorzu Tryznie, podkomorzym słonimskim i Jaroszu, to jest Jerote-
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jątków należących do monasteru cerkwi („двор Жировичский […] так теж 
з половиною монастыря церкви Жировичское и вшелякими пожитки, 
накладом церковным, также и поддаными монастырскими”16. 

Я Ярослав Солтан и я Барбара Кголезковска, малжонка его милости, того 
именя Жыровицкого части своей и права отчызного прырожоного по 
отцу моем мне Ярославу Солтану прыналежачого вырекли, и сим записом 
вырекаемося вечными и непорушными часы. А възливаючы его на пана 
Ивана Солтана брата моего мает его милост пан Иван Солтан брат мой 
того именя Жыровицкого половицу от нас его милости проданую держать, 
ужыват, розшырат и кому хотечы дат, дароват, продат, заменит, записат 
и ку своему найлепшому пожытку водлугъ воли и въподобаня своего обо-
рочат вычными часы. А мы сами я Ярослав Иванович Солтан а я Барбара 
Кголезковска малжонка его милости, дети, потомки, щадки, близкие, кров-
ные, повинные, нашы в тое имене Жыровицкое в продажу нашу в будова-
не дворное во вшелякие кгрунты оромые и неоромые, вбояры, в люди и во 
всиих пожытки, вжо от сего часу даты в сем листе нижей описаного на 
часу вечыстые ничым се вжо уступовати не маемо и переказы в держаню 
его милости пану Ивану Солтану чынити не маемъ и моцы жадное мети 
не будем вечне. А где быхмо мы сами потом пропомневшы сего запису на-
шего в тое имене Жыровичы пану Ивану Солтану проданое чым уступо-
вали и переказу задержаня его милости в пожитках в чом колвек учынили. 
А тым сесъ лист наш нарушали тогды мы маем и повинни будем заруки 
место вины заплатит его милости пану Ивану Солтану пят тисечей коп 
грошей17. 

uszu z Ostromęczyna Niemirze sprawionego i tego roku i miesiąca dnia 30 w grodzie słonimskim 
przyznanego, a stamtąd do akt ziemskich słonimskich w następującym roku 1588, dnia 17 czerwca 
przeniesionego”. Ks. I. Stebelski, O Prześwietnej Familii JMść PP. Sołtanów, s. 390. Obecnie dwie kopie 
w języku polskim i ruskim „Widymus. Zbywany majątek Jarosław otrzymał z działu z bratem Dawi-
dem z 17 czerwca 1588 r.” znajdują się Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 90.

16 Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 188, л. 1–4.
17 Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 188, л. 3-3об.; П. Бубнов, Милости источник…, 

c. 128–129. Por. „Widymus z knih zemskich spraw weczystych powetu słonimskoho”. Kopia przenie-
sienia wypisu z ksiąg grodzkich słonimskich do ksiąg ziemskich słonimskich przez tutejszego zie-
mianina Piotra Hrechorowicza 17 czerwca 1588 r. W wypisie z grodu słonimskiego, datowanym na 
30 grudnia 1587 r., Jarosław Iwanowicz Sołtan, starościc ostryński i jego żona Barbara zeznali, że po-
łowę należącego do nich majątku Żyrowic, otrzymaną z działu z bratem Dawidem Sołtanem, Jarosław 
sprzedał swemu bratu Iwanowi Sołtanowi za kwotę 5 tysięcy kop groszy litewskich. Akt sprzedaży, 
datowany na 25 grudnia 1587 r., podano do ksiąg grodzkich słonimskich. W wypisie podano warunki 
braterskiego działu Sołtanów: Iwan otrzymał ojcowiznę Neświż, Aleksander Bujnicze w powiecie or-
szańskim, a Jarosław część Żyrowic. Kopię sporządzono w 1631 r. Pod kopią podpis Krzysztofa Jesma-
na Synkowskiego, pisarza ziemskiego słonimskiego.  Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 84, 
л. 3–3об; Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 345, л. 179–179об.
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Dokument informował też o istnieniu na terenie ośrodka żyrowickiego dwu 
cerkwi i monasteru. Klasztor w świetle tego aktu został założony przez Aleksandra 
Aleksandrowicza Sołtana i przez niego uposażony „pewnemi gruntami, poddany-
mi i folwarkiem tuż przy cerkwi zbudowanym opatrzeni, od kilkadziesiąt lat zosta-
wali, naprzód od kolatorów swoich intraty z dóbr monasterskich i cerkiewnych, po 
większej części na siebie zabierających a tylko szczupłą jałmużną podług swej łaski 
i upodobania onych opatrujących umniejszeni18.

Drugą część Żyrowic posiadał Dawid Sołtan, który przekazał w czasowe wła-
dania te dobra z cerkwią i monasterem bratu Iwanowi. W ten sposób Iwan Sołtan 
w praktyce stał się jedynym kolatorem ośrodka żyrowickiego. Dawid Sołtan nie 
porzucił prawosławia, nie przyjął unii ani nie został kalwinem. Dawid podpisał 
się w 1609 roku pod protestem mieszczan wileńskich do króla w sprawie siłowego 
wprowadzania unii19. Do 1604 roku współwłaściciel Żyrowic był ktitorem mona-
steru św. Symeona w Brześciu a potem przekazał go opiece kuzynowi Hieronimo-
wi, synowi Jarosława Sołtana, starosty ostryńskiego, ziemianina brzeskiego.

Według Ignacego Stebelskiego Jarosław i Iwan Sołtanowie porzucili prawosła-
wie i przeszli na kalwinizm. Obaj nie troszczyli się, o rozwój prawosławnego ośrod-
ka kultowego. Iwan Sołtan nie ukończył rozpoczętej przez ojca budowy murowanej 
cerkwi, a z dóbr klasztornych pobierał podatki. Według jezuickiego historyka „dla 
pełnomocności tychże kolatorów, jakie ci sobie nad duchowieństwem onych niepo-
rządnych, zwłaszcza za schyzmy czasów przywłaszczali, na swoich prawach i wol-
nościach poniżenie i lekkie siebie poważenie mając uciśnieni, nareszcie do wyżej 
pomienionego Jarosława Sołtana i jego braci jako heretyckiej sekty i złych obycza-
jów panów wyrugowani być musieli, zostawiwszy po sobie monastyr na pustki, a to 
miejsce św. z cerkwią i cudownym obrazem na smutne osierocenie i większe dla 
łakomstwa rzeczonych panów z dochodów cerkiewnych bogacić się chcących, zu-
bożenie”20. Na podstawie zachowanych dokumentów opinia Stebeskiego nie znaj-
duje potwierdzenia w źródłach. Żadne fakty nie wskazują, żeby monaster żyrowic-
ki ucierpiał z powodu działalności potomków Iwana Sołtana.

Na podstawie historii drukowanej o cudownym obrazie Matki Bożej Żyrowic-
kiej i dokumencie z Archiwum Żyrowickim pod tytułem: Reskrypt albo odpowiedź 
na punkta Przecławskiego, można wywnioskować, że Jarosław Sołtan żył jeszcze 
1606 roku. Świadczy o tym dekret asesorski z 25 kwietnia 1606 roku z instancji 

18 Ks. I. Stebelski, O Prześwietnej Familii JMść PP. Sołtanów, s. 390; A. Mironowicz, Jozafat Du-
bieniecki..., s. 216.

19 Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов, т. I: (1470–
1700 гг.), Санкт-Петербург 1897, c. 129. 

20 Ks. I. Stebelski, O Prześwietnej Familii JMść PP. Sołtanów, s. 390.
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Leona Sapiehy kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego o wieś i puszczę Okuni-
nowską wymierzony przeciwko Jarosławowi Sołtanowi oraz jego braciom Iwanowi 
i Dawidowi21.

Stebelski podaje nieprawdziwe informację o działalności Iwana Iwanowicza 
Sołtana, marszałka nadwornego litewskiego, starościca ostryńskiego. Pisze ono, 
„kupiwszy u rodzonego brata Jarosława połowicę Żyrowic nie dbał o miejsce świę-
te. Nie tylko nie dokończył budowy nowej cerkwi murowanej zaczętej przez dziad-
ka i kontynuowanej przez ojca, ale jako kalwin nie wykazywał pobożności. Przy 
starej drewnianej cerkwi, utrzymywał jedynie prezbitera głównie ażeby czerpać 
finansowe korzyści od ludzi przychodzących na nabożeństwa przed cudownym 
obrazem”. Właściciel majątku pobierał dochody ze sprzedaży wosku, nabożeństw 
oraz z gruntów przynależnych cerkwi i monasterowi. Dochodów Iwan „tejże cer-
kwi i monastyrowi od przodków swoich funduszem nadanych wrócić nie chciał, 
na koniec do ostatniego prawie upodlenia i nieznośnej w chrześcijaństwie hańby to 
miejsce św. przywiódł”22. Takie działania kolatora monasteru żyrowickiego według 
badacza dziejów rodu Sołtanów doprowadziło do gniewu Bożego i utraty posiada-
nego przez niego majątku23.

21 Ks. I. Stebelski, O Prześwietnej Familii JMść PP. Sołtanów, s. 390.
22 Ibidem, s. 391.
23 „A przeto nie dziw, iż za takiemi niegodziwemu postępkami swemi ściągnął na się nie 

błogosławieństwo boskie i karę, ponieważ naprzód zaszedłszy w proceder z Leonem Sapiehą 
Kanclerzem W. Ks. Lit. i synem jego Janem Stanisławem starostą słonimskim, utracił wielką 
część ojczystej majętności swojej Okuninów nazwanej z puszczą na 220 włok z górą wynoszącą, 
która dekretem asesorskim r. 1606 została przysądzona ekonomii słonimskiej, a potem i od całej 
majętności swojej żyrowickiej haniebnie i wiecznie odpadł. Gdy bowiem tenże Jan Sołtan obżałowany 
i przedwołany był przed sądem grodzkim słonimskim na roczkach aprylowych w r. 1605 od żydówki 
z miasta Chomska na imię Estery Cheminy o zabicie męża jej Icka Michelewicza i poranienie 
niektórych przyjaciół i sług jego, a przytem o zabranie na ten czas niemałej majętności onych żydów 
i gdy tak pomieniony sąd grodzki, jako i trybunalski miński, do którego apelował Sołtan, dekretami 
swoimi osądziwszy Sołtana za ów exces na wypłacenie wyż mianowanej żydówce Esterze i synowi jej 
Michelowi Ickiewiczowi 30,537 kop groszy lit. po odprawę tych dekretów do majętności Sołtana tak 
leżących, jako i ruchomych też żydówkę Esterę odesłał; za tymi, więc dekretami urząd zjechawszy 
majętności Jana Sołtana, to jest połowicę Żyrowic wespół z folwarkiem monasterskim i połowicą 
cerkwi żyrowickiej, z poddaństwem, gruntami i dochodami monasterskimi, otaksował i w sumie 
4,671 kopie i 45 groszy lit. wyż rzeczonej żydówce Esterze w posesję podał. A za odebraniem przez 
tę żydówkę Żyrowic w posesję swoje, gdy się wszystkie dochody tak z dóbr świeckich, jako też 
i cerkiewnych i monasterskich z częścią Jana Sołtana sobie przysądzonej przez czas niemały na nią 
obracały, obraziła taka brzydkość na miejscu świętem stojąca nie tylko zwierzchność duchowną, ale 
i świeckich chrześcijańskich panów, a najbardziej Jana Maleszkę na on czas mścisławskiego, potem 
brzeskiego, a na koniec smoleńskiego kasztelana, chociaż w dyzunii jeszcze zostającego tuż niedaleko 
Żyrowic w Dziewiątkowicach dziedzictwo swoje mającego, który w r. 1606 nabywszy od pomienionej 
żydówki prawo na połowicę Żyrowic na Janie Sołtanie od niej przewiedzione za wyliczeniem 
onej sądzonej na tej majętności sumy 4,671 kop i 45 groszy lit., został nie tylko połowicy Żyrowic 
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Wyżej przedstawione opowieści ks. Ignacego Stebelskiego nie maja nic wspól-
nego z rzeczywistością. Iwan Sołtan pozostał przy prawosławiu i dokończył bu-
dowę murowanej cerkwi Zaśnięcia NMP. W celu pozyskania środków na ta in-
westycję wydzierżawił na cztery lata w 1603 roku część dóbr żyrowickich Ickowi 
Michelewiczowi, Żydowi z miasta Chomska24. Sam monaster pozostawał pod opie-
ką Iwana i Dawida Sołtanow. 6 stycznia 1605 roku doszło do zabójstwa Żyda Icka 
Michelewicza, za co został oskarżony właściciel majątku Żyrowice. Pomimo, że nie 
było podstaw do postawienia oskarżenia Lew Sapieha (1557–1633), ówczesny sta-
rosta słonimski (1586–1533) 22 lutego 1605 roku wezwał Iwana Sołtana na sąd 
grodzki w Słonimie. Podstawą do oskarżenia stały się zeznania Jana Naruszewi-
cza, łowczego Wielkiego Księcia Litewskiego (1589–1613), starosty łodziejskiego, 
opiekuna swych braci i dóbr żaberskich z miasteczkiem Chomsk25. Wpływowy dy-
gnitarz dążył do wykorzystania sprawy swojego poddanego Icka Michelewicza do 
poszerzenia swojego majątku. Wykorzystując nieobecność starosty słonimskiego 
Lwa Sapiehy decyzję sądową podejmował podstarosta Iwan Mieleszko26, również 
zainteresowany dobrami żyrowickimi. Przebieg sądowy potwierdzał stronniczość 
postępowania podstarosty, który uznał jedynie zeznania brata zamordowanego 
Abrama i szlachty, która dowiedziała się o zabójstwie nad rzeka Szczarą od rodzi-
ny Michelewicza. Odrzucone zostały wszystkie zeznania i dowody świadczące na 

posesorem, ale też wszystkich rozkazów dekretowych i przywódczo-prawnych od Estery przeciw 
temuż Sołtanowi ze strony popełnionego przezeń zabójstwa męża jej wyżej opisanego aktorem. Tak 
ściśniony będąc Jan Sołtan, ani mogąc z tej sprawy inaczej się wywikłać, musiał godzić pomienionego 
wyż kasztelana Maleszkę zrzekając się wiecznymi czasy aktorstwa połowicy majętności swojej 
Żyrowic, a przy tem też kolatorstwa cerkwi i monasteru wlewając na osobę tegoż Meleszki i małżonki 
jego Anny Fursowny prawo swoje dziedziczne z sumą wianowną 1000 kop groszy lit. żonie swojej na 
tejże majętności wniesioną. Które prawo przy podpisie ręki swej i uproszonych pieczętarzy Alexandra 
Korwina Gosiewskiego, sekretarza JKMci, starosty wielickiego, Konrada Meleszki, pisarza ziemskiego 
grodzieńskiego, Jana i Krzysztofa Jesmanów Synkowskich, Michała Połubińskiego i Alexandra 
Massalskiego dnia 12 januarii r. 1609 w Słonimie sprawione, gdy tamże nazajutrz osobiście ze żoną 
swoją przed urzędem ziemskim postanowiwszy się przyznał, Meleszko tem kontentując się od inszych 
rozkazów dekretowych i pana Jana Sołtana i żonę jego uwolnił, a sam od tego czasu wieczystym 
posesorem połowicy majętności Żyrowic oraz kolatorstwa cerkwi i monasteru żyrowickiego z części 
wyżej mianowanego Jana Sołtana został”. Ks. I. Stebelski, O Prześwietnej Familii JMść PP. Sołtanów, 
s. 391–392.

24 П. Жукович, Неизданное русское сказание о Жировицкой иконе Божией Матери, c. 219.
25 Na podstawie skargi wniesionej przez Jana Dawidowicza Wołkowicza do ksiąg grodzkich 

słonimskich można ustalić prawdziwego zabójcę Żyda Icka Michelewicza. Zabójcą był chorąży 
hospodarski powiatu wołkowyskiego Jakub Michajłowicz Wenckiewicz. АВАК, т. XXVIII, Вильна 
1901, с. 77.

26 Iwan Eliasz Mieleszko, stolnik grodzieński (1593–1598), podkomorzy grodzieński (1598–
1600), podstarości słonimski (1591–1606), kasztelan mścisławski (1603–1610), brzeski (1610–1615) 
smoleński (1615–1622).
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korzyść oskarżonego Iwana Sołtana.  Podstarosta Iwan Mieleszko nie był obiek-
tywny w swym postepowaniu i sam dążył do przejęcia żyrowickiego sanktuarium. 
W konsekwencji takiego postepowania wyrokiem sądu grodzkiego w Słonimie 5 
kwietnia 1605 roku uznano Iwana Sołtana winnego zabójstwa Żyda Icka Miche-
lewicza i nakazano mu wypłacenie wysokiego odszkodowania na rzecz wdowy 
po zamordowanym Estery. Suma odszkodowania przewyższała wartość majątku 
żyrowickiego. Wysokość odszkodowania uniemożliwiała jego spłacenie, z czego 
doskonale zdawał sobie sprawę Iwan Mieleszko. Nic też dziwnego, że w celu zabez-
pieczenia wypłaty odszkodowania przejęto cały majątek żyrowicki Iwana Sołtana 
wraz z cerkwią i monasterem. Iwan Mieleszko nie czekając na dalszy przebieg po-
stępowania zajął dobra żyrowickie i nimi zarządzał. 

Wyrok sądu grodzkiego w Słonimie został zaskarżony do Trybunału Litew-
skiego, ale tam nie tylko utrzymano go w mocy, a nawet skazano właściciela Żyro-
wic na karę śmierci. Egzekucja wyroku nigdy nie została wykonana27. Nie było to 
zresztą intencją inicjatorów oskarżenia, a starano się jedynie o odebranie Iwanowi 
Sołtanowi majątku żyrowickiego.

W wyniku zabiegów Jana Naruszewicza 24 stycznia 1606 roku Zygmunt III 
Waza skazał Iwana Sołtana na banicję28. Postanowienie królewskie zostało wpisane 
2 sierpnia 1606 roku do ksiąg grodzkich słonimskich z nakazem wygnania wła-
ściciela Żyrowic z kraju i zakazem udzielania mu pomocy. Iwan Sołtan ponownie 
wniósł odwołanie od wyżej wspomnianej decyzji w listopadzie jeszcze tego samego 
roku. Jego odwołanie nie zostało przyjęte i w konsekwencji wobec braku pienię-
dzy na wypłacenie odszkodowania majątek żyrowicki wraz z cerkwią i monasterem 
prawnie przeszedł jako zadośćuczynienie w ręce wdowy po Icku Michelewiczu – 
Estery. Estera Michelewicz, już po pierwszej decyzji sądu grodzkiego w Słonimie 
najechała na część dóbr żyrowickich dzierżawionych przez ród ziemiański Woł-
kowiczów29, z niechęcią odnosiła się do monasteru i cerkwi żyrowickiej. W wyni-
ku jej działań doszło do usunięcia mnichów z Żyrowic. Fakt ten nie spotkał się 
ze zrozumieniem Iwana Mieleszki. Ostatecznie 6 sierpnia 1606 roku Estera Mi-
chelewicz zrzekła się za finansowym ekwiwalentem praw do majątku żyrowickie-
go na rzecz byłego podstarosty słonimskiego Iwana Mieleszki, który sądził Iwana 
Sołtana. Wdowa, pod wpływem Mieleszki, zrzekła się pretensji do Iwana Sołtana, 
zapewne znając, kto był prawdziwym zabójcą jej męża. Oskarżenie Iwana Sołtana, 
przebieg procesu, sam wyrok i postępowanie Estery Michelewicz i Iwana Mieleszki 

27 П. Бубнов, Милости источник: Жировичская чудотворная икона Божией Матери 
и Жировичская Успенская обитель в 1470-1618 гг., c. 84–86.

28 Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов, т. XXVIII, с. 60–72.
29 Ibidem, с. 76-80; П. Бубнов, Милости источник…, c. 86–87.
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wskazuje, że całe zdarzenie było sfingowane i miało ono za cel odebranie Żyrowic 
Sołtanom. 

Wykorzystując sytuację, w której znalazł się Iwan Sołtan Iwan Mieleszko 
12 stycznia 1609 roku prawnie wymusił przekazanie mu połowy majątku Żyrowice 
wraz z monasterem30. Akt ten został potwierdzony 4 czerwca 1611 roku i wpisa-
ny do ksiąg grodzkich słonimskich31. Iwan Sołtan w 1606 roku dekretem asesor-

30 „Widymus s knih zemskich spraw wieczystych powetu słonimskoho”. Polska kopia widymusu 
z ksiąg ziemskich słonimskich aktu przekazania 12 stycznia 1609 r. Żyrowic dokonanego przez Iwana 
Sołtana starościca ostryńskiego i jego żonę Krystynę Iwanowi Mieleszce, kasztelanowi mścisławskiemu 
i jego żonie Annie. Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 189, л. 1–4об. Sołtan został zmuszony do 
zbycia majątku, ponieważ przegrał proces z Żydówką Ester Icchakową Michelewiczową. Sąd nałożył 
na niego karę w sumie 30 537 kop groszy litewskich i przyznał Michelewiczowej na majątku Sołtana 
Żyrowicach sumę 4671 kop groszy litewskich. Ponieważ powódka z synem Michelem zażądali spłaty 
tej sumy w gotówce, Sołtan musiał sprzedać majątek Mieleszce. Dodatkowo, potrzebując pieniędzy 
Sołtanowa zrzekła się także zapisanego dla niej majątku przez męża w wyskości sumy 1000 kop gr. 
lit. Przywileje ma majątek znajdowały się u brata Iwana – Daniela. Kopię podpisał Krzysztof Jesman 
Synkowski pisarz ziemski słonimski. Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 91, л. 1–3об. 

31 Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 190, л. 1–4об. Polska kopia widymusu dekretu sądu 
ziemskiego słonimskiego w sprawie Iwana Mieleszki kasztelana brzeskiego i dzierżawcy zdzitowskiego 
i jego żony Anny z Danielem Sołtanem i jego żoną Katarzyną o dobra żyrowickie. Dokumenty 
dotyczące majątku i monasteru w Żyrowicach, „Видимус с книгь земских справь вечистых 
повету слонимьского”. Pierwszy dokument to „widymus z ksiąg ziemskich słonimskich z 4 czerwca 
1611 r. zawierający proces Iwana Mieleszki kasztelana brzeskiego z Danielem Sołtanem o dokumenty 
dotyczące połowy majątku Żyrowice i folwarku skołdyckiego. Sąd ziemski słonimski nakazał 
Iwanowi Sołtanowi stawić się przed sądem i przekazać Iwanowi Mieleszce wszystkie przywileje, kwity 
poborowe i dokumenty związane ze wspomnianymi dobrami. Podstawą przekazania dokumentów 
był zakup majątku przez Mieleszkę od Iwana Sołtana 12 stycznia 1609 r. Przed sądem powód okazał 
oryginał aktu kupna dóbr żyrowickich. Brak koniecznych dokumentów Sołtan miał poświadczyć 
przysięgą. Pełnomocnik Daniela Sołtana odpowiedział, że Mieleszko nie kupił dóbr od właściwego 
dziedzica Jarosława Sołtana. Ostatecznie sąd nakazał przedłożenie dokumentów Sołtanowi jako 
współwłaścicielowi i zwolnił go od przysięgi, której żądał Mieleszko. Sołtan stwierdził, że dawno 
w Żyrowicach nie był i zażądał przeniesienia terminu okazania dokumentów na kolejne roki sądowe. 
Na co sąd się zgodził”. Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 93, л. 1–3об; Архив СПб ИИ 
РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 345, л. 177 об. Por. „Видымус с книг земских справь вечистых повету 
слонимьского” z 13 stycznia 1620 r. Kopia aktu sprzedaży (12 stycznia 1609) Żyrowic dokonanej 
przez Iwana Sołtana, marszałkowicza JKM, starościca ostryńskiego, i jego żonę Krystynę, Iwanowi 
Mieleszce, kasztelanowi mścisławskiemu i jego żonie Annie. Przywileje ma majątek znajdowały 
się u Daniela Sołtana, brata Iwana. Kopię podpisał Krzysztof Jesman Synkowski pisarz ziemski 
słonimski. Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 85, л. 1–3об. Wypis kopii z 26 czerwca 1631 
r. tego samego dokumentu. „Widymus dekretu sądu ziemskiego słonimskiego (4 czerwca 1611 r.) 
w sprawie Iwana Mieleszki, kasztelana brzeskiego i dzierżawcy zdzitowskiego oraz jego żony Anny 
z Danielem Sołtanem i jego żoną Katarzyną o dobra żyrowickie. Na podstawie aktu zakupu Żyrowic, 
dokonanego między Iwanem Sołtanem a Mieleszkami, sąd uznał prawa tych ostatnich do majątku. 
Sąd nakazał także Sołtanowi oddać do aktywacji przywilejów na majątek, a jego samego uwolnił od 
przysięgi. Sołtan nie odmówił chęci okazania dokumentów, ale stwierdził, że ich przy sobie nie ma, 
ponieważ wraca z Wilna z Trybunału i nie zdążył dotrzeć do Żyrowic oraz prosił, aby zgodnie z art. 
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skim utracił również majątek rodowy Okuninów z puszczą i z 220 włókami. Soł-
tan zrzekł się ponadto ktitorstwa nad cerkwią i monasterem żyrowickim na rzecz 
nowych właścicieli dóbr Żyrowice kasztelana smoleńskiego Iwana Mieleszki i jego 
żony Anny Fursówny32. Iwan Sołtan po utracie majątku żyrowickiego udał się do 
swego brata Aleksandra, który posiadał część ojcowskiej majętności w powiecie or-
szańskim Bojnicze i Jurjewo. Były kolator żyrowickiego sanktuarium wraz z żoną 
Krystyną Syrowiczowną (zm. 1619) i dziećmi pozostawał tam do końca życia. 

Druga połowa majątku Żyrowice prawnie należała do Daniela Dawidowicza 
Sołtana, który był ożeniony z Katarzyną Żabą33. Daniel Dawidowicz Sołtan nie za-
akceptował działań Mieleszki wobec brata Iwana. Nadal pragnął zachować kontro-
lę nad całością dóbr żyrowickich. Świadczy o tym skarga mnicha monasteru ży-
rowckiego Teokryta na Daniela Dawidowicza Sołtana o pobicie i zagarnięcie żyta 
z gruntów klasztornych. Zakonnik poinformował o zajściu Iwana Mieleszkę i woź-
nego słonimskiego. Uroczysko, zwane Dubowy Łużek na Klinie, czerńcy mogli za-
siewać z pozwolenia Iwana Mieleszki, kasztelana smoleńskiego. Do pobicia doszło 
podczas żęcia żyta 6 lipca 1616 roku. Według skarżącego Sołtan okładał mnicha 
kijem a następnie kordem, raniąc go w plecy i głowę. Żyto zaś zabrał do swego ma-
jątku w Żyrowicach, zakazując mnichom korzystania z wymienionych gruntów34. 

Daniel Dawidowicz Sołtan (1550–1634) i jego żona Krystyna Brestynówna 
6 czerwca 1621 roku odsprzedali swoją część Żyrowic z folwarkiem Waśkowskim 
i Bohdanowskim oraz wsiami Zalesie, Wierzbołoty, Okuninowo, Litwa, Rusaki 
i Miromin staroście brzeskiemu i mohylewskiemu, Lwu Sapieże35. W akcie sprze-

24. rozdz. 4. Statutu Litewskiego pozwolono mu okazać dokumenty na kolejnych rokach sądowych, na 
co sąd wyraził zgodę”. Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 86, л. 1–3об. Por. „Kopia widymusu 
dekretu sądu ziemskiego słonimskiego w sprawie Ioana Mieleszki kasztelana brzeskiego i dzierżawcy 
zdzitowskiego i jego żony Hanny, z Danielem Sołtanem i jego żoną Katarzyną o dobra żyrowickie. 
Pod nim kopia funduszu Andrzeja Przecławskiego na szpital w należących do niego Żyrowicach. 
Nakazuje oddawać corocznie, począwszy od 1629 r., na szpital 16 beczek żyta, jęczmienia 6 beczek, 
grochu jedną, dwa połcie słoniny, faskę masła, kopę serów, 30 wozów drzewa i 10 zł pl. Fundusz 
sporządzono 1628 r. Po nim następuje kopia listu Przecławskiego z 2 maja 1630 r. do swego szwagra, 
Józefa Welamina Rutskiego, metropolity kijowskiego o zamiarze objazdu majątków”. Архив СПб ИИ 
РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 87, л. 1–3об.

32 W. Charkiewicz, Żyrowice…, s. 13; A. Mironowicz, Jozafat Dubieniecki..., s. 216–217.
33 С. П. Стрэнкоўскі, Солтан Данііл Давыдовіч, [в:] Жыровічы: пад святым пакровам: 

энцыклапедыя, c. 177.
34 Kopia ruska skargi z 7 lipca 1616 r. „Wypis s knih khrodskich zamku hospodarsko słonimskoho”. 

Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 98, л. 1–2. Kopia polska skargi Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, 
оп. 1, ед. хр. 98, л. 3-4об.

35 „Akt sprzedaży z 6 czerwca 1621 r. majątku Żyrowice wraz z monasterem ruskim, nieobejmujący 
jednak folwarku Smołdycze, dokonany przez Daniela Dawidowicza Sołtana kanclerzowi Wielkiego 
Księstwa Litewskiego Leonowi Sapieże za 5000 kop groszy litewskich. Dokument sporządzono wobec: 
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daży wspomina się, że sanktuarium w Żyrowicach z monasterem i dwoma cer-
kwiami: jedną drewniana a drugą murowaną zostało zbudowane przez przodków 
Daniela Dawidowicza Sołtana: „Мои предки в имении своем Жировичском 
в повете Слонимском находящемся, заложили и построили монастырь 
закону греческого и церкви две одну деревянную а другую каменную в честь 
Пречистой Святой Богородицы Марии и обеспечили эти церкви и монастырь 
полями, лесом, лугами и поданными навечные времена”36. O funkcjonującej 
murowanej cerkwi w 1610 roku mowa jest w dokumentach dotyczących sporu 
o folwark żyrowicki między kasztelanem smoleńskim Iwanem Mieleszko a Da-
nielem Sołtanem. W dokumencie tym pisze się, że w monasterze „Жировичском 
заложеня церкви Пречистое Богородицы […] и церков так деревянную яко 
и мурованую”37. Kanclerz Lew Sapieha, odziedziczywszy prawo podawania do cer-
kwi Zaśnięcia NMP w Żyrowicach, zapisał na świątynię posesję z karczmą. W in-
tencji modlitw za rodzinę królewską, duszę swoją i dzieci przekazał cerkwi ryzy 
z tureckiego złotogłowu, okładki z perłami, bogato zdobione poruczy, epitrachele 
ze złotogłowia, mitrę i posoch. Nabyte od Daniela Dawidowicza Sołtana część dóbr 
żyrowickich Lew Sapieha 21 października 1621 roku przekazał Iwanu Mieleszce.

Daniel Dawidowicz Sołtan pozostawił jedynie przy sobie rodowy majątek Skoł-
dysze w powiecie słonimskim38. Daniel Dawidowicz Sołtan jeszcze przed sprze-
dażą części Żyrowic 26 lipca 1620 roku zapisał klasztorowi niektóre swoje ziemie 
w powiecie słonimskim i rzekł się kolatorstwa nad ośrodkiem zakonnym. Prawa te 
przekazał swojemu bratu stryjecznemu Adrianowi Podbereskiemu, mieszkającemu 
wówczas na terenie monasteru39. 

Adama Łukaszewicza stolnika słonimskiego, Krzysztofa Jesmana Synkowskiego, Jana Żarnowskiego”. 
Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 193, л. 1–2об.

36 Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 177, л. 1.
37 П. Жукович, Неизданное русское сказание о Жировицкой иконе Божией Матери (в связи 

с историей русского дворянского рода Солтанов Жировицких), „Известия отделения русского 
языка и словесности императорской Академии Наук”, 1912, т. XVII. кн. 2, c. 215–216.

38 Akt sprzedaży z 6 czerwca 1621 r. miał też kopię wystawiona 16 czerwca tego samego roku 
przechowywana w archiwum klasztoru żyrowickiego. Ks. I. Stebelski, O Prześwietnej Familii JMść PP. 
Sołtanów, s. 392; П. Бубнов, Милости источник, c. 99.

39 Intromisja monasteru i cerkwi w Żyrowicach na bazylianów dokonana przez Daniela Sołtana 
z 26 lipca 1620 r. Daniel Dawidowicz Sołtan w obecności jenerała powiatu słonimskiego i dwóch 
szlachciców przekazuje monaster, dwie cerkwie i fundusz Żyrowic zakonowi bazylianów. Sołtan 
dysponował dobrami odziedziczonymi po ojcu Dawidzie Sołtanie. Daniel Sołtan zapisuje swemu 
krewnemu, zakonnikowi bazyliańskiemu Adrianowi Podbereskiemu i całemu zakonowi św. Bazylego 
dwie cerkwie i monaster w Żyrowicach wraz z jego przynależnościami. Opiekę nad nim oddaje 
w ręce Józefa Welamina Rutskiego unickiego metropolity kijowskiego i jego następców. Zapis swój 
motywuje tym, że jego przodkowie założyli monaster, ale nie nadali funduszu. Poza tym wcześniej 
w jego murach świeccy prezbiterowie nie przestrzegali kanonów i nie odprawiali mszy zadusznych 
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Daniel Sołtan odziedziczył po swym ojcu Dawidzie prawa patronatu do wielu 
cerkwi i monasterów a także domów w mieście Trokach i Wilnie40. Część z domów 
w niejasnych okolicznościach została przejęta przez różne osoby. Sołtan posiadając 
liczne problemy prawne i majątkowe nie mógł dochodzić praw do wielu utraco-
nych dóbr. W tej sytuacji Daniel Sołtan 18 lipca 1620 roku przekazał metropolicie 
Józefowi Welaminowi Rutskiemu (1613–1637) i jego następcom na urzędzie me-
tropolity prawa do reprezentowania spraw monasteru i cerkwi Narodzenia NMP 
w Trokach oraz innych cerkwi i monasterów41. Daniel Sołtan, zmarł w Skołdyczach 
w 1634 roku i pochowany został „podług ostatniej woli swojej w cerkwi Żyrowic-
kiej od małżonki swej Krystyny Brestynowny”, która z małoletnim potomstwem, 

za jego przodków i rodziców pochowanych w monasterze żyrowickim. Obecnie, kiedy cerkwie 
są w rękach zakonników, chce im umożliwić wypełnianie obowiązku odprawiania mszy zgodnie 
z kanonami Ojców Kościoła i pomoc duszom zmarłych krewnych. Zrzekł się tym samym prawa 
podawania i własności majątku. Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 176, л. 1–1об; Архив 
СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 345, л. 178об; Lietuvos Valstybės Istorijos Arhivas, Vlinius, 
F. 634, op. 1, nr 58, k. 387. Dokument podano do ksiąg grodzkich słonimskich 3 sierpnia 1620 r. 
Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 177, л. 1–2. Por. również: „Выпис с книг кгродских 
замку господарского слонимского”. Wypis z ksiąg zamku słonimskiego zeznania woźnego 
powiatu słonimskiego Stanisława Kotowicza dokonany przed podstarościm słonimskim Adamem 
Łukaszewiczem. Kotowicz przedstawił do ksiąg zamku słonimskiego kwit intromisji monasteru 
i dwóch cerkwi na monaster żyrowickich bazylianów dokonanej 3 sierpnia 1620 r. w obecności jego 
oraz szlachciców Jana Mikołajewicza i Jakuba Jakowicza przez Daniela Sołtana. Darczyńca przekazał 
wspomniane dobra odziedziczone po przodkach na monster żyrowicki i swego krewnego zakonnika 
bazyliańskiego Adriana Podbereskiego. Zarząd nad klasztorem i cerkwiami darczyńca przekazał 
unickiemu metropolicie kijowskiemu Józefowi Welaminowi Rutskiemu 5 sierpnia 1620 r. Архив СПб 
ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 180, л. 1–2.  Por. „Ekstrakt z 9 stycznia 1621 r. funduszu Daniela Sołtana 
na monster żyrowicki w formie przenosu z grodu (2 sierpnia 1620 r.) do ziemstwa dokonanego 
przez zakonnika bazyliańskiego Tarasa Narbutowicza. Daniel Sołtan dnia 26 lipca 1620 r. zapisuje 
swemu krewnemu, zakonnikowi bazyliańskiemu Andrianowi Podbereskiemu i całemu zakonowi św. 
Bazylego dwie cerkwie i monaster w Żyrowicach wraz z jego przynależnościami. Opiekę nad nim 
oddaje w ręce Józefa Welamina Rutskiego unickiego metropolity kijowskiego i jego następców. (…) 
Urzędnicy ziemscy słonimscy, przed którymi dokonano przenosu: Michał Połubiński sędzia, Michał 
Jacynicz podsędek, Konstanty Połubiński pisarz”. Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 184, 
л. 1–2. Widymus w języku ruskim z 26 czerwca 1631 r. przeniesienia wypisu z ksiąg sądu grodzkiego 
do ksiąg ziemskich słonimskich (9 stycznia 1621 r.) intromisji dwóch cerkwi z przynależnościami 
dokonanej przez Daniela Sołtana na monaster żyrowicki. Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 
178, л. 1–3.

40 Dwory Sołtanów, Żyrowice, Vilniaus universiteto biblioteka, Rankraščių skyriuje, F-5, A. 
12074-120-76.

41 Por. „Выпис с книг кгродских замку господарского слонимского” z 3 sierpnia 1620 r. 
Wypis z ksiąg grodzkich powiatu słonimskiego listu wlewkowego z 18 lipca 1620 r. zeznanego przez 
Daniela Sołtana przed stolnikiem i podstarościm Adamem Łukaszewiczem, Krzysztofem Jundziłłem 
sędzią, Andrzejem Afanasowiczem pisarzem grodzkim Słonimskim, Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, 
оп. 1, ед. хр. 179, л.1–2об.
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synem Aleksandrem i dwiema córkami Anną i Jacymirą pozostała pod opieką swo-
jego brata42. Aleksander Danielewicz Sołtan osierocony w piętnastym roku życia 
dostał się do unickiego metropolity kijowskiego Rafała Korsaka na służbę w cha-
rakterze jego pokojowego w 1637 roku”43. 

Iwan Mieleszko, jako nowy właściciel żyrowickiego sanktuarium wyremon-
tował monaster i cerkiew drewnianą, zakończył prace budowlane przy świątyni 
murowanej Zaśnięcia NMP. Klasztor Zaśnięcia NMP został 29 października 1613 
roku podporządkowany metropolicie unickiemu Welaminowi Rutskiemu, albo-
wiem Iwan Mielszko przeszedł z prawosławia na unię44. Od 1613 roku nastąpił 
nowy – unicki – etap w historii żyrowickiego sanktuarium. W 1618 roku klasztor 
został przekazany bazylianom, a Mielszko nadał im dodatkowo w uposażenie wieś 
Stajki, Ogrodniki nazwane Wiknią. Iwan Mielszko 15 maja 1618 roku rzekł się na 
rzecz metropolity Welamina Rutskiego wszelkich praw do ośrodka45, co potwier-

42 Testament z 12 marca 1634 r. sporządzony przez Daniela Sołtana, a po jego śmierci 6 maja 
1634 r. przez Bazylego Zaleciłę wpisany do ksiąg grodzkich słonimskich wpisany. Kopia znajdowała 
się w Archiwum Żyrowickiem.

43  Ks. I. Stebelski, O Prześwietnej Familii JMść PP. Sołtanów, s. 394.
44„Kopia inwentarza wyposażenia cerkiewnego sporządzonego przy okazji przekazywania 

cerkwi żyrowickiej bazylianom przez kasztelana brzeskiego Iwana Mieleszkę. Inwentarz pod tytułem 
„Року 1613 месяца октебра 29 дня” spisał Jan Mizgir. W spisie znalazły się m. in.: krzyże, ryzy, 
pierścienie”. Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 191, л. 1–1об. Kopia druga w języku polskim, 
Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 191a, л. 1–1об. O przekazaniu przez Iwana Mieleszkę 
ziemi i wsi Stajki z 21 gospodarstwami wspominała wizytacja monasteru z 1804 r. Lietuvos Valstybės 
Istorijos Arhivas, Vlinius, F. 634, op. 1, nr 58, k. 387.

45 „Widymus z ksiąg grodzkich Słonimskich” z 15 maja 1618 r. w języku ruskim zawierający 
intromisję Żyrowic na monaster bazyliański. Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 190, л. 1–2. 
Por. Polska kopia zeznania woźnego powiatu słonimskiego Jakima Łukaszewicza Mizghira z 1623 r. 
intromisji na dwie cerkwie w Żyrowicach, monaster i folwark z przynależnościami dokonanej przez 
Iwana Mieleszko na rzecz zakonu bazyliańskiego i Jozafata Kuncewicza, przełożonego monasteru z 15 
maja 1518 r. Mieleszko kupił dobra żyrowickie od Iwana Sołtana. Do zeznania dodano opis granic 
majątku z 1623 r. podany do ziemstwa słonimskiego przez Bohdanę z Mieleszków. Архив СПб 
ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 96, л. 1–2. Por. „Выпис с книгь земьских справь вечыстых повету 
слонимского” z 3 czerwca 1630 r. Przełożony monasteru żyrowickiego Jan Dubowicz przenosi 
intromisje na monaster w Żyrowicach z grodu słonimskiego do ksiąg ziemskich słonimskich. 15 maja 
1618 r. Iwan Mieleszko, kasztelan smoleński, przekazał monaster żyrowicki i cerkiew murowaną 
Zaśnięcia NMP i drewnianą, budynki klasztorne z folwarkiem i wszystkimi jego przynależnościami 
bazylianom. Pod tekstem dwie pieczęci i podpis Krzysztofa Jesmana Synkowskiego. Архив СПб ИИ 
РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 95, л. 1–2; Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 345, л. 178. Ruski 
widymus zeznania przez woźnego powiatu słonimskiego Jakima Łukaszewicza Mizghira intromisji 
na dwie cerkwie w Żyrowicach, monaster i folwark z przynależnościami dokonanej przez Jana 
Mieleszkę na rzecz bazylianów i Jozafata Kuncewicza. Na marginesie k. 1 informacja, że 3 czerwca 
1630 r. wypis został przeniesiony do ksiąg ziemskich słonimskich przez księdza Dubowicza. Pod tą 
notatką podpisy: sędziego ziemskiego słonimskiego Michała Połubińskiego, podsędka słonimskiego 
Józefa Połubińskiego i pisarza ziemskiego słonimskiego Krzysztofa Jesmana Synkowskiego. Pod 
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dziła 15 grudnia 1623 roku jego córka Bogdana Mieleszkówna z mężem Andrze-
jem Przecławskim, podwojewodzim wileńskim i chorążym słonimskim46. Bohdana 
Przecławska, po śmierci Iwana Mieleszko w 1622 roku, potwierdziła przekazanie 
nabytych przez ojca dóbr klasztorowi bazyliańskiemu w Żyrowicach47. Andrzej 
Przecławski był drugim mężem Bohdany Mieleszko. Jej pierwszym mężem był Ma-
teusz Borzymiński, sekretarz królewski, wójt wileński.

Oficjalne narzucenie monasterowi żyrowickiemu unii nie oznaczało zerwanie 
od razu z prawosławnym monastycyzmem. W 1661 roku w klasztorze został wy-
konany iromołogion, który był opracowany na podstawie wcześniejszego rękopisu 
pochodzącego z lata dwudziestych XVII wieku. W tekście pieśni cerkiewnej Иже 
образу Твоему inaczej nazywanej На проклятие еретиков śpiewanej przed cu-
downym obrazem Matki Bożej wspomina się o rzuceniu klątwy na starożytnych 
heretyków Ariusza, Nestoriusza, Sawelliusza i innych. Nieznany kopista dopisał do 
wymienionych heretyków imiona unickich biskupów Cyryla (Terleckiego) i Hipa-
cego (Pocieja)48. Fakt ten świadczy, że wśród mnichów było wielu, którzy pozosta-
wali przy prawosławiu i z niechęcią patrzyli na władyków – odstępców.

zasadniczym tekstem pieczęć. Podpis pisarza słonimskiego Gabriela Oranatowicza. Архив СПб ИИ 
РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 95, л. 1–2 об.

46 Akt z 15 grudnia 1623 r. został potwierdzony w księgach ziemskich słonimskich 7 października 
1624 r. 15 grudnia 1623 r. Bogdana Iwanowa Mieleszkowa Andrzejowa Przecławska, kasztelanka 
smoleńska, potwierdziła zapisy dóbr Żyrowice na monaster żyrowicki dokonane przez Sołtanów 
i jej ojca Iwana Mieleszkę kasztelana smoleńskiego w 1613 i 1618 r. Donatorka pozostawiła sobie 
jako dożywocie jedynie dom leżący nieopodal cerkwi i cmentarza na wypadek swego przyjazdu do 
Żyrowic. W zapisie wymieniono nazwiska Jozafata Kuncewicza archimandryty żyrowickiego, Józefa 
Welamina Rutskiego metropolity unickiego i Antoniego Sielawy. Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, 
ед. хр. 157, л. 1–1об. Por. również „Видымус с книг земских справ вечыстых повету слонимского” 
z 7 października 1624 r. Widymus z ksiąg ziemskich spraw wieczystych powiatu słonimskiego 
podania przez Bogdanę Mieleszkową Andrzejową Przecławską, kasztelankę smoleńską, funduszu na 
bazylianów żyrowickich z 15 grudnia 1623 r. sporządzono wobec świadków: Jerzego Mieleszki, Piotra 
Tyszkiewicza, Jana Grabińskiego. Wpisu dokonano przed urzędnikami ziemskimi: sędzią Michałem 
Połubińskim, Stefanem Jacyniczem podsędkiem, Krzysztofem Jesmanem Synkowskim, pisarzem 
słonimskim. Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 183, л. 1-3; Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, 
ед. хр. 345, л. 179. Por. również „Ekstrakt intromisji dokonanej 15 maja 1618 r. w Żyrowicach przez 
Iwana Mieleszkę kasztelana smoleńskiego w obecności woźnego Joachima Łukaszewicza Mizgira 
i szlachciców Mikołaja Adrejewicza, Fedora Janowicza Konstantego Kasparowcza Mizgiry. Kwit 
zeznano przed Adamem Łukaszewiczem stolnikiem i podstarościm słonimskim. Iwan Mieleszko 
zapisuje bazylianom żyrowickim dwie cerkwie jedną murowana przy monasterze, jedną drewnianą 
oraz monaster z folwarkiem, dochodami cerkiewnymi i wszelkimi przynależnościami. Widymus 
wydano 11 stycznia 1659 r. za podstarostwa Damiana Jesmana Synkowskiego i pisarstwa Aleksandra 
Stanisława Bykowskiego”. Архив СПб ИИ РАН, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 185, л. 1–2об.

47 П. Бубнов, Милости источник…, c. 89–90.
48 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ, ф. 1, 

№ 5391, л. 219об.; И.В. Герасимова, Партесный концерт Николая Дилецкого «Иже образу твое-
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*

Wydarzenia związane z przejęciem monasteru żyrowickiego z cudowną ikoną 
Matki Bożej należy rozpatrywać w szerszym kontekście. Unici weszli w posiadanie 
Żyrowic w rezultacie sfingowanego procesu i bezpodstawnego oskarżenia właści-
ciela dóbr Iwana Sołtana o zabójstwo. Iwan Mieleszko, zwolennik unii, sam skazał 
prawowitego ktitora żyrowickiego sanktuarium i doprowadził do skonfiskowania 
jego majątku. Późniejsze podporzadkowanie monasteru bazylianom i unickim me-
tropolitom Hipacemu Pociejowi (1599–1613), a następnie Józefowi Welaminowi 
Rutskiemu (1613–1637) potwierdza, że Iwan Mieleszko był wykonawcą założone-
go planu odebrania prawosławnym żyrowickiego sanktuarium.  Po zajęciu przez 
unitów monasteru św. Ducha w Wilnie monaster żyrowicki był jednym z głów-
nych ośrodków prawosławnych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. W jego 
przejęciu wspierał Iwana Mieleszko kanclerz Lew Sapieha, gorący zwolennik unii 
i uczestnik soboru unijnego w Brześciu. Po przekazaniu monasteru żyrowickiego 
bazylianom, pierwszym przełożonym unickiego zgromadzenia został Jozafat Kun-
cewicz, zwolennik siłowego wprowadzania unii i przejmowania cerkwi od prawo-
sławnych.

Powyższe fakty są przemilczane w historiografii związanej z Kościołem kato-
lickim. Uniccy bazylianie konsekwentnie pomijali fakty świadczące o prawosław-
nych początkach żyrowickiego sanktuarium i życiu monastycznym. Przypomnę, 
że w 1605 roku współpracownik Hipacego Pocieja – Grek Piotr Arkudios z Kor-
kyry sfałszował posłanie metropolity kijowskiego Mizaela z 14 marca 1476 roku 
do papieża Sykstusa IV od duchowieństwa, książąt i panów ruskich, w którym 
udowadniał rzekome prounijne skłonności pierwszego fundatora cerkwi żyro-
wickiej  Aleksandra Sołtana (Sołtana Aleksandrowicza). I choć ów XVII-wieczny 
dokument od dawna został uznany za falsyfikat, to na jego treść nadal powołują 
się liczni badacze49.

му»: истоки и история создания, [w:] Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos 
tradicijos, Vilnius 2009, c. 421-422; Л.С. Шпаковская, О конфессиональной принадлежности 
жировицкого ирмологиона первой половины 17 века, [в:] Церковная наука в начале третьего 
тысячелетия: актуальные проблемы и перспективы развития: материалы Международной 
научной конференции, Минск 2 ноября 2016 г., Минск 2017, c. 190–191.

49 J. Fijałek, Los unii florenckiej w Wielkim Księstwie Litewskim za Kazimierza Jagiellończyka, 
„Sprawozdanie z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, t. XXXIX, Kraków 1934, 
s. 23–25; K. Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczypospolita Polska. Zarys historyczny 1370–
1632, Warszawa 1934, s. 66, przyp. 3; A. Łapiński, Zygmunt Stary a Kościół prawosławny, Warsza-
wa 1934, s. 20; Б.Н. Флоря, Попытка осуществления церковной унии в великом княжестве 
Литовском в последней четверти XV — начале XVI века, [в:] Славяне и их соседи, вып. 7, 
Межконфессиональные связи в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы 
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Aleksander Sołtan nie tylko nie był zwolennikiem unii, ale też nie zmienił wy-
znania i pozostawał prawosławnym. Kanonik krakowski Jan Sakran z Oświęcimia 
(1443–1527) pisał, że Aleksander Sołtan, pomimo że był przyjęty przez papieża do 
Kościoła katolickiego odnosił się do niego „z wielką nieprzyjaznością i oczernia-
niem”50. Nie biorąc tych faktów pod uwagę wielu współczesnych historyków uka-
zuje dzieje klasztoru żyrowickiego od 1618 roku czyli od przejęcia ośrodka przez 
bazylianów, pomijając półtorawiekową, najstarszą historię prawosławnego ośrodka 
zakonnego.

SUMMARY 

Antoni Mironowicz
Taking over of Sanctuary in Zhyrovichy by Uniates 

Keywords: Zhyrovitse, Orthodox Church, Uniates, Iwan Mieleszko

The article presents the events related to the takeover of the Zhyrovitse 
monastery with the miraculous icon of the Mother of God by the Uniates. 
The Uniats came into possession of Zhyrovitse as a result of a fake trial 
and a groundless accusation of the murder of the owner of the estate, Ivan 
Soltan. Iwan Mieleszko, a supporter of the uniats, sentenced a person in 
the Zhyrovitse sanctuary and had his property confiscated. Subsequent 
subordination of the monastery to the Basilians and uniat metropolitans, 
that Ivan Mieleszko was the executor of the planned plan to take away the 
sanctuary from the Orthodox Church of Zhyrovitse.

в XV–XVII веках, Москва 1999, c. 40–81; K. Kuczara, Grecy w Kościołach wschodnich w Rzeczypospo-
litej (1585–1621), Poznań 2012, s. 178–179; A. Mironowicz, Największa fundacja Aleksandra Chod-
kiewicza. Spór o charakter fundacji, [w:] Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII 
wieku, red. J. Urwanowicz, Białystok 2003, s. 530–536.

50 J. Sacranus, Elucidarius errorum ritus Ruthenici, Kraków 1507, s. a., vers 1500.
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Kalendarz rzymski nowy (Каленъдаръ римски новы) Herasyma Smotryc-
kiego1 to – obok Klucza królestwa niebieskiego (Ключъ царства небесного) tego 
samego autora – jeden z najwcześniejszych tekstów polemiki religijnej, która roz-
wijała się w Rzeczypospolitej u schyłku XVI i w pierwszej połowie XVII stulecia. 
Choć ma niewielkie rozmiary, jest dziełem wyjątkowym – zwiastunem nowego, 
drukowanego piśmiennictwa, poruszającego aktualne problemy prawosławnych 
Rusinów w zrozumiałym dla nich języku, oraz pierwszym w dziejach literatury 
ukraińskiej pamfletem2.

Kalendarz stanowi część zbiorku powstałego w roku 1587 w Ostrogu i wydru-
kowanego – tamże lub w Wilnie – prawdopodobnie w roku 15963. Oprócz Klucza 

* W dwóch pierwszych akapitach noty wykorzystałem fragmenty swojego artykułu „Nie potrze-
buje zdrowy lekarstwa, rzecz dobra zaś – naprawy”. Pamflet Herasyma Smotryckiego „Kalendarz rzym-
ski nowy” (1587) (w druku).

1 Na temat Smotryckiego zob. m.in. І.З. Мицько, Острозька слов’яно-греко-латинська 
академія (1576–1636), Київ 1990, s. 111–112; T. Chynczewska-Hennel, Smotrycki (Smotrzyc-
ki) Daniłowicz Herasym, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIX, Warszawa–Kraków 1999, 
s. 355; І. Пасічник, Смотрицький Герасим, [w:] Острозька академія XVI–XVII століття. 
Енциклопедія, ред. І. Пасічник, Острог 2010, s. 413–416.

2 Por. m.in. М. Грушевський, Історія української літератури, т. V, кн. 2: Перше відроджен-
ня (1580–1610 рр.), Київ 1995, s. 63–64.

3 Informacja o miejscu powstania tekstów znajduje się, czy raczej znajdowała, na ostatniej stro-
nie zbioru, która – choć nie przetrwała w dostępnych dziś egzemplarzach – została opisana w litera-
turze (patrz niżej). Rok 1587 jako datę napisania Klucza podaje jeden z ówczesnych polemistów – 
Eustachy Kisiel (pseud. Ostafiusz Diplic) w traktacie Anthapologia abo Apologiej… zniesienie (Raków 
1632). Autor ten informuje również, że dzieło Smotryckiego zostało wydrukowane „aż roku Pańskie-
go 1596” przez Zyzaniego – Stefana lub Wawrzyńca – wskazując tym samym na typografię bractwa 
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i Kalendarza z „dodatkiem”4 wydanie zawiera dedykację dla księcia Aleksandra 
Ostrogskiego oraz obszerną przedmowę adresowaną do „narodów ruskich”. Bez-
pośrednim powodem wystąpienia Smotryckiego była broszura polskiego jezuity 
Benedykta Herbesta Wiary Kościoła rzymskiego wywody i greckiego niewolstwa hi-
storia: dla jedności (Kraków 1586)5, przyczyną zaś bardziej ogólną – zamieszanie 
spowodowane wprowadzeniem w Rzeczypospolitej kalendarza gregoriańskiego 
(1582). Jak wiadomo, zarządzona przez papieża Grzegorza XIII reforma odbiła się 
negatywnie na relacjach pomiędzy katolikami a prawosławnymi, którzy wbrew na-
ciskom Rzymu pozostali przy kalendarzu juliańskim6. Niepokoje wybuchające na 
tym tle w wielokulturowych miastach Litwy i Korony były zapowiedzią ogólnospo-
łecznego konfliktu, jaki przyniosła zawarta kilka lat później unia brzeska (1596)7. 
W tym kontekście książeczkę Smotryckiego można uznać za pierwszą reakcję ru-
skich pisarzy na działalność propagandową katolików, a jego korespondencyjne 
starcie z Herbestem – za preludium do trwającej kilka kolejnych dekad dysputy 
pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami unii.

wileńskiego jako miejsce ukazania się publikacji (por. przyp. 11). Choć zatem zwykło się przyjmować, 
że zbiór Smotryckiego wyszedł w Ostrogu, możliwe jest, że wydano go w Wilnie. Hipotezę tę potwier-
dza analiza czcionek przeprowadzona niedawno przez Ihora Dudnyka (por. І. Дудник, До питання 
про місце публікації «Ключа царства небесного» Герасима Смотрицького, „Острозька давнина” 
2019, вип. 6, s. 130–139).

4 „Dodatek” połączony jest z Kalendarzem bez żadnego podziału graficznego lub odrębnego 
nagłówka. Z tego powodu traktuje się go zwykle jako fragment Kalendarza, jest to jednak odrębna te-
matycznie część zbioru (por. М. Грушевський, Історія української літератури…, s. 73). W niniej-
szym przekładzie uwzględnione zostały jedynie końcowe akapity „dodatku”, odnoszące się do kwestii 
reformy kalendarza.

5 B. Herbest, Wiary Kościoła rzymskiego wywody i greckiego niewolstwa historia: dla jedności, [w:] 
Памятники полемической литературы в Западной Руси, ред. П. Гильтебрандт, кн. 2, (= Русская 
историческая библиотека, издаваемая Императорскою Археографическою Комиссиею, т. VII), 
Санкт-Петербург 1882, kol. 581–600.

6 Literatura na temat reformy – jej genezy, przebiegu i konsekwencji – jest ogromna; najważniej-
sze informacje zob. m.in. J. Naumowicz, Geneza chrześcijańskiej rachuby lat, Kraków 2000, s. 79–120; 
H. Wąsowicz, Kalendarz juliański i gregoriański, [w:] Czas i kalendarz, red. Z.J. Kijas OFMConv, (= Bi-
blioteka Ekumenii i Dialogu, t. 14), Kraków 2001, s. 77–115; Е.В. Пчелов, Григ орианский календарь, 
[w:] Православная энциклопедия, т. XXIX, Москва 2012, s. 459–462; ks. archimandryta Andrzej 
(Borkowski), Reforma kalendarza liturgicznego i jej recepcja w Kościele prawosławnym w Polsce, „La-
topisy Akademii Supraskiej”, t. 4: Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty, red. M. Kuczyńska i U. Paw-
luczuk, 2013, s. 77–89.

7 Por. m.in. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский, История 
Русской Церкви, кн. V: Период разделения Русской Церкви на две митрополии. История Запад-
норусской, или Литовской, митрополии, Москва 1996, s. 238–242; М. Грушевський, Історія 
України-Руси, т. VI: Житє економічне, культурне, національне XIV–XVII віків, Київ–Львів 1907 
(reprint: Київ 1995), s. 462–467; K. Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys 
historyczny (1370–1632), Warszawa 1934, s. 188–192.
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Obecnie znane są jedynie dwa egzemplarze starodruku zawierającego Ka-
lendarz, oba bez karty tytułowej oraz zakończenia. Jeden, pochodzący z kolekcji 
Stiepana Gołubiewa, przechowywany jest w Bibliotece Narodowej Ukrainy im. 
Wołodymyra Wernadskiego w Kijowie, drugi, z kolekcji Antonija Petruszewycza, 
znajduje się we Lwowskiej Narodowej Bibliotece Naukowej Ukrainy im. Wasyla 
Stefanyka8. O ile brak zakończenia jest ewidentnym defektem, o tyle trudno po-
wiedzieć, czy wydanie miało w ogóle kartę z odrębnym tytułem całości oraz miej-
scem i datą wydania, czy też, jak w zachowanych egzemplarzach, rozpoczynało się 
od przedmowy do księcia Ostrogskiego9. Można w tym miejscu zaznaczyć, że nie 
do końca precyzyjne jest zatem określanie całego zbioru mianem Klucza królestwa 
niebieskiego, czyli tytułem jednej z jego części składowych, co w literaturze przed-
miotu stało się praktyką powszechną.

Dodatkowo w słynnych Institutiones linque slavicae Josefa Dobrovskiego, 
wydanych w roku 1822, odnaleźć można informację o egzemplarzu z Biblioteki 
Cesarskiej w Wiedniu, który, choć składał się tylko z Kalendarza i „dodatku” (po-
zbawiony był zatem obu przedmów i Klucza), miał zakończenie zawierające ana-
gramowy zapis personaliów autora („йикциртомс чиволинад мисареГ”)10 oraz 
informację o miejscu powstania dzieła („написано у Академии острозьской”)11.

W drugiej połowie XIX wieku z egzemplarza kijowskiego, znajdującego się 
wówczas w Bibliotece Kijowskiej Akademii Duchownej, zrobiono dwa przedruki. 
Pierwszy wydano w roku 1872 w dodatkach do drugiego tomu monografii Iwana 

8 Por. Л. Махновець, Сатира i гумор української прози XVI‒XVIII ст., Київ 1964, s. 41, 
przyp. 1; І.З. Мицько, op. cit., s. 118–119; В.М. Мойсієнко, В.В. Німчук, Герасим Смотрицький 
та його „Ключ царства небесного…”, [w:] Г. Смотрицький, Ключ царства небесного, підгот. до 
вид. В.М. Мойсієнко, В.В. Німчук, Житомир 2005, s. 97.

9 Por. І.З. Мицько, op. cit., s. 119.
10 O anagramie tym pisze wzmiankowany wyżej (przyp. 4) Eustachy Kisiel: „Tu jeszcze przypo-

mnieć nie zdrożną być rzeczą zda się, że Apologujący [autor Apologii] Zyzaniego nazywa Theologiem 
naszym pierwszym na str. 83, jakoby nie wiedział, że ten, który [o] kluczu Królestwa Niebieskiego 
pisał, a wspak od prawej do lewej ręki pisząc, imię swoje do pracy swej przyłożył [wyróżnienie 
moje] z podłożeniem tych słów: Kto czytał po arabsku łacno zrozumieć może. Jakoby mówię nie 
wiedział, że ten pierwszym był od Zyzaniego z naszej strony Theologiem: gdyż książkę swoją napisał 
w Roku Pańskim 1587, a Zyzani nasz wydał aż Roku Pańskiego 1596” (Anthapologia…, s. 623; cyt. za: 
І.З. Мицько, op. cit., s. 118).

11 Por. Institutiones linque slavicae dialecti veteris…, Vindobonae 1822, s. LV. W r. 1883 opis 
Dobrovskiego przedrukował w swoim katalogu Iwan Karatajew, który zaznaczył, że egzemplarza tego 
nie udało mu się już odnaleźć (por. Описание славяно-русских книг, напечатанных кириллов-
скими буквами, т. 1: С 1491 по 1652 г., Санкт-Петербург 1883, s. 235–236). Równie bezskutecznie 
szukali go kilka lat później Stiepan Gołubiew (por. Aрхив Юго-Западной России, ч. I, т. VII, Киев 
1887, s. XV) oraz Antonij Petruszewycz (por. І.З. Мицько, op. cit., s. 118–119).
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Małyszewskiego, poświęconej patriarsze Melecjuszowi Pigasowi12, drugi – w roku 
1887 w VII tomie I części popularnej serii „Archiwum Rusi Południowo-Zachod-
niej”, przygotowanym przez Stepana Gołubiewa13. W roku 1988 w antologii Litera-
tura ukraińska. XIV–XVI wiek przedrukowano teksty Smotryckiego za wydaniem 
„Archiwum”14, a w roku 2001 ukazały się obie przedmowy i Kalendarz w ukraiń-
skim przekładzie Wałerija Szewczuka15. Wreszcie w roku 2005 Wiktor Mojsijenko 
i Wasyl Nimczuk opublikowali krytyczne wydanie całego starodruku16, zaopatrzo-
ne w faksymile kijowskiego egzemplarza17, uzupełnione fragmentami dwóch ostat-
nich stron, które ocalały tylko w egzemplarzu lwowskim18.

Podstawą niniejszego tłumaczenia jest wydanie Nimczuka i Mojsijenki. Posił-
kowano się również przekładami mniejszych lub większych fragmentów Kalenda-
rza na język ukraiński lub polski, zamieszczonymi w pracach Mychajły Hruszew-
skiego19, Wałerija Szewczuka20, Józefa Tretiaka21 i Jana Stradomskiego22.

12 Александрийский патриарх Мелетий Пигас и его участие в делах Русской Церкви, т. 2, 
Приложение III, № VII, Киев 1872, s. 118–133.

13 „Ключъ царства небеснаго”, западнорусское полемическое сочинение 1587 г., [w:] Aр-
хив…, s. 232–265. W przedmowie do tego wydania pojawia się charakterystyczny błąd, powielany 
potem przez wielu badaczy. Relacjonując świadectwo zawarte w Anthapologii, Gołubiew pisze, że Ki-
siel wskazał r. 1587 jako datę wydania Klucza królestwa niebieskiego (por. ibidem, s. XIV), podczas gdy 
w rzeczywistości Kisiel wskazał ten rok jako datę napisania dzieła (por. przyp. 11).

14 Українська література XIV–XVI ст., ред. В.Л. Микитась, Київ 1988, s. 212–235.
15 Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т., т. 2, кн. 1, упор., передм., 

приміт. В. Шевчука, Київ 2001, s. 315–338.
16 Г. Смотрицький, Ключ царства небесного…
17 Rozpoczynająca faksymile karta z tytułem „Ключ ц[а]р[с]тва небесного” jest rodzajem 

stylizacji i nie odzwierciedla faktycznego stanu przechowywanego w Kijowie egzemplarza. Potwier-
dzenie tej informacji otrzymałem dzięki uprzejmości prof. Wiktora Mojsijenki – jednego z redakto-
rów wydania.

18 Jak podają redaktorzy, nie licząc owych fragmentów, egzemplarz kijowski zachowany jest 
w znacznie lepszym stanie. Na wewnętrznej stronie jego okładki znajduje się odręczna notatka 
Serhija Masłowa: „znaleziono między papierami S.T. Gołubiewa”, stąd wniosek, że jest to ten sam 
egzemplarz starodruku, który posłużył za pierwowzór edycjom Małyszewskiego i Gołubiewa; por. 
В.М. Мойсієнко, В.В. Німчук, Герасим Смотрицький…, s. 98.

19 Історія української літератури…, s. 74–83.
20 Тисяча років української суспільно-політичної думки…, s. 315–338.
21 Piotr Skarga w dziejach i literaturze Unii brzeskiej, Kraków 1912, s. 103–105.
22 O merytorycznych i konfesyjnych problemach reformy kalendarza w świetle XVI i XVII-wiecznej 

polemiki religijnej w Rzeczypospolitej, [w:] „Pokazanie Cerkwie prawdziwej…”. Studia nad dziejami 
i kulturą Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej, red. P. Chomik, Białystok 2004, s. 37–72.
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Herasym Smotrycki

Kalendarz rzymski nowy,
z którego to przyczyny ksiądz Benedykt Herbest w książce swej niedawno 

wydanej we Lwowie, w słowie do czytelnika tak oto pyta:
„Aza godzi się, jednemu ludowi chrześcijańskiemu nie jednako i Wielką Noc, 

i Boże Narodzenie, i insze święta przez rok cały trzymać?”23I 24

Sam się wczoraj od jedności kościelnej przez kalendarz oderwał, a dziś już nam 
to zarzuca, waśń przy tym wszczyna i nas znieważa. Sam bowiem mówi, że się nie 
godzi, chociaż się sam od jedności kościelnej odłączył albo odszczepił. Co przy tym 
jawnie się dzieje, tak, że nie tylko my wszyscy, ale świat prawie cały zobaczyć i usły-
szeć to może. Cóż tedy myśleć mamy o innych rzeczach dawnych, w których też 
od jedności odstąpili, a nas, niewinnych, szkalują? Przez co ludzi prostych, słabych 
w wierze zwodzą, strasząc, że bez woli ich papieża nikt zbawiony być nie może. 
Woli tej takim sposobem nigdy końca nie będzie, gdyż każdy z papieży możniej-
szym, mądrzejszym i zacniejszym od innych chce być na świecie. Którą to mądrość 
Paweł Apostoł głupstwem nazywa i powiada25II, że mądrość ciała wroga jest Bogu 
i Prawu Bożemu się nie poddaje26. Czyż nie cielesna to mądrość, Prawu [Bożemu] 
przeciwna, gdy – jawnie pychą i zarozumialstwem wynosząc się ponad wszystkich 
– jedni nowinki wprowadzają, inni zaś to, co dawne, zmieniają? Porzuciwszy zaś 
prawą drogę, sieją ciągły zamęt i innych do tego zmuszają, i straszą wszystkich, któ-
rzy im w tym pomóc nie chcą.

A kto mądry, rozumie, że z większą bojaźnią zważać trzeba na apostołów oraz 
ich naśladowców, świętych i przez Boga natchnionych ojców, którzy utwierdzając 
prawa i utrwalając porządki cerkiewne, pod karą strasznej anatemy przestrzegać 
ich nakazali. I tego bardziej bać by się trzeba, aniżeli ich papieża z tym nowym ka-
lendarzem, o którym [Herbest] w dziele swym pisze, że „za wielkimi przyczynami 
już oto ma swe potrzebne poprawienie”27III 28. 

23 I Śmieszna mądrość Herbestowa: albo innych źle ocenia, albo się sam niepewnie czuje [tu 
i dalej – oznaczone cyframi rzymskimi – drukowane autorskie marginalia].

24 B. Herbest, Wiary Kościoła rzymskiego wywody…, k. 581–582.
25 II [List] do Rzymian, rozdział 8, perykopa 96 [Rz 8, 1–13]. Identyfikacje biblijne wg Biblii 

Tysiąclecia.
26 Por. Rz 8, 7.
27 III Wielkie przyczyny naprawy kalendarza.
28 B. Herbest, Wiary Kościoła rzymskiego wywody…, k. 582.
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Z których to „wielkich przyczyn” ani jednej, najmniejszej nawet nie ukazał, 
a gdyby i chciał, pewnie by takowej nie znalazł. Acz wielu taki oto powód istotny 
wskazuje, iż gdyby najświątobliwszy papież, jako najwyższy namiestnik Boży i głowa 
całego świata, tak mądrze a wszechwładnie na czas temu nie zapobiegł, toby przez 
niebaczenie i głupotę pospolitego ludu wypadło Boże Narodzenie wiosną, a Wielka-
noc latem. Jakoż i zaprawdę, przez tak pilne baczenie i przemożne staranie, zwłasz-
cza osoby tak zacnej, która klucze od nieba nosi, dość znacznie się to opóźniło, tak 
iż nie tylko Boże Narodzenie wiosną nie wypadło, ale i Wielkanoc nie śmiała29IV. Kto 
był wówczas w kościele w lichym odzieniu, lepiej o tym opowiedzieć może. 

A choćby i nie wybiegał [papież] te cztery tygodnie do przodu, niewiele by 
się spóźnił. Nie wiadomo tedy, czy ruch ciał niebieskich go zmylił, wedle którego 
odwieczne prawa chciał korygować, czy raczej niebios Stwórca sprzeciwił się swa-
wolnemu poprawiaczowi, iżby się do tego, co doń nie należy, nie wtrącał. Widać 
bowiem, że mu to poszło marnie. Pochopnie wprowadził to, co było według niego 
lepsze; rządząc na ziemi, chciał i niebo poprawiać, a przejęty nie wiedzieć jakim, 
Balaamowym pewnie duchem30, bardzo się z tym śpieszył, wiedząc, że po szkodzie 
na niewiele się już rozum przyda.

Bo i lekarz mądry, gdy jaki groźny wrzód obaczy, albo – jak to doktorzy mawia-
ją – piekielny ogień31, bez żalu odcina zawczasu zdrową kończynę, aby się całe ciało 
nie psuło. Także i roztropny rządca miasta, tam gdzie zapłonie i siły nabierze ogień 
z [kuchennego] pieca32 – bo i ten zły, gdy swoją wolę weźmie33V – biegnie naprzód 
o kilka niezajętych domów i jeden z nich, choćby i solidnie zbudowany czy należący 
do wielkiego pana, każe rozbierać, rąbać, łamać i rujnować. Nikogo się przy tym nie 
radzi i nie ogląda ani na trwałość domu, ani na gospodarza. A gdy ogień zostanie 
powstrzymany i ugaszony, za złe mu tego [zniszczenia] nie mają, ale po staremu, 
wedle woli swej i możności, dom na nowo budują, każdy w należnym miejscu. 

Tak też ponoć najświątobliwszy ów papież Grzegorz XIII34VI uczynił, kiedy uj-
rzał, że stary kalendarz jego przodków daleko z drogi zbłądził, że słońce dni do-

29 IV Święto Bożego Narodzenia nie wypadło na wiosnę.
30 W tradycji judaistycznej, a potem chrześcijańskiej, Balaam, prorok z Mezopotamii, pozostaje 

typem przewrotnego doradcy. Choć najpierw na rozkaz Boga błogosławił Izraelitów, potem jednak 
z chęci zysku podsunął Balakowi, królowi Moabu, sposób, jak zachęcić ich do rozpusty oraz spożywa-
nia ofiar składanych bożkom; por. Lb 22–24; 25, 1–3; 31, 16; Ap 2, 14. Wspomniany przez Smotryc-
kiego „Balaamowy duch” jest synonimem zaślepienia, które powoduje działanie wbrew woli Boga 
(aluzja do słynnego epizodu z oślicą; por. Lb 22).

31 Czyli gangrenę; por. S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. I, cz. II: G–L, Warszawa 1808, s. 678.
32 W oryginalne „печелный огень” (gra słów w zestawieniu z użytym wyżej określeniem 

„пекелный огень”; por. М. Грушевський, Історія української літератури…, s. 75, przyp. 3.
33 V Gdy w piecu płonie, wielce dobry jest i pożyteczny, ale gdy ponad piecem – szkodliwy i straszny.
34 VI Papież Grzegorz XIII. 
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dało, księżyc imiona swe pomylił, a gwiazdy bieg zgubiły, tedy jako mądry lekarz, 
a zarazem roztropny rządca, odciął zdrowe członki, które się jeszcze trochę trzy-
mały przy ciele Kościoła. Dom też wiary prawdziwej, na siedmiu mocnych fila-
rach świętych onych soborów powszechnych pewnie osadzony i na wieki wieków 
wzniesiony, cztery tygodnie naprzód wybiegłszy, rozebrał, porąbał, połamał i zruj-
nował. Nikogo się w tej sprawie nie radził, na trwałość domu ani na Gospodarza 
i Pana się nie oglądając, lecz wszystko, co dawne, zniszczył i ogień Ducha Świętego 
do końca zagasił. Nie tylko Bożego Narodzenia w wiosnę nie wpuścił, ale i Wielkiej 
Nocy, ledwie się tydzień wielkanocny prześlizgnął35. Miesiące inaczej ponazywał, 
chrześcijańską i żydowską Paschę miejscami zamienił i na opak postawił, a zamiar 
swój, jak to widzimy, do końca doprowadził, tylko się po tym wszystkim szybko na 
tamten świat przeniósł. Kto wie, może i w piekle coś poprawiać kazano – wszak to 
rzecz starsza nawet niż kalendarz.

A trzeba było po staremu znów na dawnym onym fundamencie budować; 
gdzie były tramy36, ściany, okna i drzwi, które z powodu niedbałych gospodarzy, 
a raczej najemców, pokrzywiły się i nadgniły. Znowu wszystko na tym dawnym 
fundamencie budować, prócz którego żaden inny nie może być położony, tylko ten, 
który już jest37VII 38. Wtedy i o jedność nie byłoby trudno, do której niełatwo będzie 
dojść, dopóki tak się błądzić będzie. Bo o ile panowie ziemscy takich gwałtów za 
złe nie miewają, o tyle Pan Niebieski nie wiem, czy aby się nie rozgniewał. Jakoś 
bowiem te niedawno przemianowane39 kwietnie i maje miast barwy zielonej bielą 
nam z góry sypią, od czego serce się trwoży, gdy się to widzi i rozważa, i Bóg jeden 
wie, czy co gorszego nas dalej nie spotka. Gdyż są to Jego samego porządki i prawa, 
Pascha starozakonna, którą sam ustanowił, sam też wypełnił, i nowa [Pascha], któ-
rą swym uczniom i nam wszystkim wiernym darował. Wszystko to teraz na opak 
wywrócone, bo starozakonna zawsze wypadała wcześniej, teraz zaś musiała zostać 
z tyłu o dni dwadzieścia parę.

A powiadają niektórzy [katolicy]: „to żydzi pobłądzili, a myśmy dobrze ura-
dzili i [kalendarz] naprawili”. Z której to naprawy zaiste mało dobrego, jak widać, 
wynika, wielki i dziwny zamęt jedynie na całym nieomal świecie, nie tylko w ka-
nonicznych obrzędach cerkiewnych, ale i we wszystkich sprawach i dziełach świec-

35 W oryginale „святки”. Chodzi prawdopodobnie o to, że ocieplenie i poprawa pogody nadeszły 
tuż po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego (wg nowego stylu), czyli już w trakcie tygodnia 
wielkanocnego; por. М. Грушевський, Історія української літератури…, s. 76, przyp. 4.

36 Tram to „starożytna nazwa szerokiej belki dawanej w poprzek pod innemi belkami pułapu 
przez środek izby”; Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 4, Warszawa 1903, s. 776.

37 VII 1 [List do] Koryntian, rozdział 3, perykopa 128 [1 Kor 3, 9–17].
38 Por. 1 Kor 3, 11.
39 Liczone wg nowego kalendarza.
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kich. I waśń wielka, i nienawiść między ludźmi z naprawy onej się wszczęła, niosąc 
bez powodu wiele trudności i szkód niepotrzebnych.

40VIII Człowiek biedny, ubogi, który pracą rąk swoich41IX w pocie czoła chleb 
musi zdobywać i z pracy tej oraz potu zadość czynić i oddawać panu to, co mu 
rozkażą, zwykł był z dziada pradziada oddawać Bogu, co Boże, i panu, co pańskie, 
teraz zaś już nijak powinności swych dobrze spełnić nie może. Pan każe mu w dni 
świąteczne robić, które podług dawnego zwyczaju cerkiewnego na oddawanie czci 
Bogu i chwałę Jego są przeznaczone. Boi się [człowiek biedny] Boga, boi się też 
i pana, musi tedy większego opuścić, a mniejszemu służyć. O jednym bowiem sły-
szy, że wielce łaskawy jest i bardzo cierpliwy, o drugim zaś wie dobrze, że niezbyt 
jest cierpliwy i mało w nim łaskawości. Jeśli nawet nie jego samego kara sroga spo-
tka, to już mu woły odbiorą na pewno.

A kiedy pańskie święto nadejdzie, chętnie by biedak pracą nędzy swej zaradził, 
bojąc się jednak pana, zaniecha roboty. Czasem zaś z powodu tych utrapień nie tyl-
ko o nowym pańskim święcie nie pamięta, ale i o swoim starym zapomina. Przez 
co ani Bogu, ani panu dogodzić nie może, a sobie jeszcze rzadziej albo i wcale. 
Z zewnątrz tedy nędza go dręczy, a od wewnątrz gryzie sumienie. A innego wyjścia 
nie mając, narzekaniem, wzdychaniem i łzami biedzie swojej ulżyć nieraz musi. 
I w takiej swej rozkoszy pewnie i reformatora kalendarza przeklnie czasem złym 
słowem. A choć nie jest bogaczem w szkarłat odzianym i pięknie mówić nie umie, 
lekceważyć skarg jego nie można, gdyż ten Pan, do którego wznosi je w goryczy 
serca [na takich właśnie spogląda], podczas gdy ci, co w szkarłaty i ornaty odziani, 
wraz z krasomówcami są przed nim jak śmiecie. Na czyste bowiem, skruszone i po-
korne serce patrzy, i takich wysłuchuje42; bogatych i bezbożnych z tronów zrzuca43, 
ubogich zaś, z gnoju dźwigając, na miejsca ich sadza44.

45X Tak samo i w miastach naszych warownych [konflikty się rodzą], gdy na 
swoje nowe święta [katolicy] przez bramy nie puszczają, zakazują pracować, odbie-
rają [towary] i sadzają [w więzieniach]. Chrześcijanie zaś prawosławni, którzy we-
dle powinności święta swoje dawne też obchodzić i święcić muszą, niemałe przez 
to ponoszą straty w interesach, w gospodarstwach domowych i w polu, czasu wiele 
marnują i trudności na drogach doświadczają. Ci również nie mają za co papieża 
błogosławić.

40 VIII Po pierwsze.
41 IX Pożytki z reformy kalendarzowej.
42 Por. Ps 51, 19, 102, 18.
43 Por. Łk 1, 52.
44 Por. Ps 113, 7–8.
45 X Po drugie.
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46XI Tak samo z jarmarkami, wielkimi kontraktami handlowymi, zapisami 
i cyrografami bywa47XII – jedni po staremu, inni zaś po nowemu [dni liczą], co za-
mieszanie i trudności rodzi, marnotrawienie czasu, niepotrzebne nakłady i straty, 
a nieraz i spory. I z tych pewnie nie wszyscy mówią: „Dobrze, że [kalendarz] po-
prawił”, jakoż i niedługo tu po tym zabawił.

48XIII Do tego jeszcze [problemy w małżeństwach powstają, gdzie] mąż z żoną, 
których to sam Bóg zawczasu wybiera, a potem słowem swoim wszechmocnym 
przez sługi cerkiewne w jedno ciało łączy, i między którymi w dobrej zgodzie i po-
rządku, jak ciało jest jedno, tak wola i myśl winna być jedna – pierwszemu: roz-
kazywać i rządzić, drugiemu: słuchać i być poddanym, tak też w modlitwach do 
Boga, w uczynkach miłosierdzia, postach i świętach mają być jednym sercem, usty 
i rękoma – teraz i tam nowy ów kalendarz przyniósł swe nowe owoce. O tych mó-
wię, którzy z religii greckiej i rzymskiej w związek małżeński wstąpili49XIV, co często 
bywało nie tylko między pospolitymi, ale i zacnymi stany. Jednemu bowiem [z mał-
żonków] wypada śródpoście, drugiemu – mięsopust, potem zaś jednemu – smętne 
rozpamiętywanie mąk Chrystusowych, a drugiemu – wesołe zakończenie postu. 
Podobnie wszystkie święta doroczne, które wcześniej z radością wraz z dziećmi 
i czeladzią na chwałę Bożą świętowali wspólnie, teraz muszą obchodzić osobno. 
Z którego to powodu jednym pewnie smutno bywa, innym zaś niemiło. Wcześniej 
bowiem wszystko, co się działo, było jasne, teraz zaś – jakby się śniło.

A przez to wszystko nam, niewinnym, zarzuty czynią, pogardę okazują i nie-
nawiść. I pewnie słuszniej by było nazwać reformę tę zepsuciem niż poprawą, gdyż 
bardziej [w zachowaniu jedności] wadzi, niż pomaga. A jako porządku nowego 
i niepewnego, nie wszyscy się jej jednako trzymają, zwłaszcza zaś w tym roku.

Jedni bowiem po staremu mięsopust odprawili, drudzy zaś po nowemu, ale 
po staremu Wielkanoc z nami zechcieli obchodzić. Inni zaś, z nami zapusty od-
bywszy, z nimi post zakończyli. I tym sposobem święty Wielki Post, przykładem 
Zbawiciela samego zapowiedziany, przez apostołów Jego świętych ustanowiony, 
przez świątobliwych ojców wspólnie, po całym prawie świecie, gdzie chrześcija-
nie żyją, mocno utwierdzony, teraz przez ten połamany kalendarz, również łamany 
być u nich musi50XV. Jedni bowiem pościli tygodni jedenaście, drudzy zaś siedem; 
a jeszcze inni trzy tylko tygodnie przepościwszy, a ze starego kalendarza na nowy 
przeszedłszy, fortelem resztę zbyli. A co dalej jeszcze dziać się będzie, gdy dłużej 

46 XI Po trzecie.
47 XII O jarmarkach i umowach.
48 XIII Po czwarte.
49 XIV Zgoda wdzięczna w małżeństwie tak Lacha z Rusinką, jak i Rusina z Laszką.
50 XV Stateczność postu według nowego kalendarza.
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potrwa to zamieszanie, Bóg jeden wie, strach pomyśleć nawet. I na cóż było rzecz 
tak pewną i odwieczną zmieniać? Wszak nie potrzebuje zdrowy lekarstwa, rzecz 
dobra zaś – naprawy51.

A kto wbrew temu czyni, więcej szkodzi niż pomaga. A niechby już nawet tak 
było, że – dla własnej zachcianki lub komuś na przekór – te dziesięć dni wyrzu-
ciwszy, niby coś poprawili, i poszło koło to52 naprzód swoim torem bez tych dni 
dziesięciu53XVI. Ale jest jeszcze i drugie koło54, które od Zmartwychwstania Pań-
skiego aż do Wniebowstąpienia się toczy i przez rok cały bieg utrzymuje. Które 
przez to również pierwotnego biegu swego nie utrzymało i zamierzonego kresu nie 
osiągnęło. A jeśliby i tutaj także dziesięć dni wyrzucili, toby we środę Wielkanoc 
musieli świętować. Lecz ponieważ im się to nie zgodziło – dziesięć dni bowiem to 
więcej niż tydzień, mniej jednak niż dwa tygodnie – tedy, znać przez czyjś upór, pu-
ścili to drugie koło jakimś dzikim gościńcem, przez nikogo nie deptanym i krętym. 
[I różnica wyniosła] pierwszego roku trzy, drugiego dwa, trzeciego jeden, a w roku 
obecnym – prawie cztery tygodnie55.

Co zatem, jeśli teraz twierdzą i głoszą, że słusznie postępują?56XVII Muszą tym 
samym przyznać, że ich papieże ze wszystkimi swoimi stronnikami błądzili od sa-
mego początku aż do tej pory. A jeśli tamci nie błądzili, tedy błądzą obecni. Co 
wielce podobna, gdyż wszystko, co robią, sprzeciwia się nie tylko prawom cer-
kiewnym dawnym i wielkim onym soborom sławnym, ale i samemu Prawodawcy, 
Stwórcy i Odkupicielowi świata całego, który wedle woli Boga Ojca Swego Nie-
bieskiego, dokonawszy naszego zbawienia i spełniwszy wszystkie proroków o Nim 
pisma, czynem wypełnił Stare Przymierze. W Wielki Czwartek spożył paschę we-
dług Prawa, Nowego zaś Przymierza sakrament wielki apostołom swoim zostawił. 
W piątek mękę i śmierć przyjął dla zbawienia całego świata. W sobotę, gdy żydzi 
obchodzili Paschę swoją, leżał w grobie, jak o tym świadczą ewangeliści. A w nie-
dzielę, przez powstanie swe z martwych, niebo, ziemię i otchłań światłem napełnił, 
i to jest nasza prawdziwa, chrześcijańska Pascha.

Jakże tedy śmiele i roztropnie chrześcijańską Paschę swoją dwadzieścia pięć 
dni przed Paschą żydowską umieścili, ani z [prawosławnymi] chrześcijany, ani 
z żydami nie świętując! Rzecz to nie tylko dziwna, ale i nauce apostołów, i prawom 

51 Por. Mt 9, 12; Mk 2, 17; Łk 5, 31.
52 Cykl świąt stałych.
53 XVI Koła świąt cerkiewnych. 
54 Cykl świąt ruchomych.
55 Chodzi o różnicę pomiędzy datą katolickiej i prawosławnej Wielkanocy w pierwszych latach 

po reformie kalendarza.
56 XVII Sam osądź, jeśli chcesz, miej tylko baczenie na prawdziwego i straszliwego Sędziego. 
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ojców, i samemu Chrystusowi wielce przeciwna. Który jako Stworzyciel, Odkupi-
ciel i Prawodawca nie przyszedł, aby znieść Prawo, ale by je wypełnić57XVIII. I wypeł-
niwszy wszystko, i ustanowiwszy Nowe [Prawo], wiernym swym zostawił. O czym 
Paweł Apostoł, świadcząc, napisał: „To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się 
nowe”58. Jakoż i dla wiernych w istocie stało się nowe, dla tych jednak, którzy je 
zmienili – nie wiadomo jakie.

Bo już te dwa Prawa dobrze znamy i wiemy, od kogo pochodzą. Pierwsze – 
Stare, od Boga Ojca, przez Mojżesza żydom dane było do czasu. Drugie – Nowe, od 
tegoż Ojca Niebieskiego pochodzące, przez Syna Jednorodzonego dane jest nam na 
wieki. Ale to trzecie, teraz dane prawo – od kogo pochodzi i któż zna imię prawo-
dawcy? Gdyż nie od Mojżesza jest, ani od Chrystusa. Trzeba by pewnie do jeszcze 
innego imienia dodać 361 lub 35959. Liczba różna, moc ta sama60XIX.

Bo już – jak to widzimy – i niebo samo, albo Ten, co na niebie zasiada, sprze-
ciwia się jawnie tak nierozumnemu ich uporowi, większe zimno w tym ich kwiet-
niu zsyłając, aniżeli w innych, poprzednich miesiącach. A zwłaszcza w ich Białym 
Tygodniu61, gdy i czarny musiał mieć biało pod nosem. A kto by temu nie chciał 
wierzyć, niechby bez futra i ciepłej izby pobył [na takim zimnie] choć godzinę, zda 
mi się, iżby się zaraz z niedowiarka stał wierzącym.

W Wielki Piątek, gdy parobkowie straszyli Judasza swoimi terkotkami62, to 
u którego nie nazbyt głośna była, musiał na dokładkę i zębami dzwonić, ci zwłasz-
cza spośród pauperibus, co łaciny uczyć się zaczęli63. I w samą Wielkanoc znak 
dziwny64XX Bóg zesłać raczył: tak straszne i okrutne zimno z wielkim śniegiem, 
że nie każdy zdołał kołacze na poświęcenie posłać, kto milę lub dalej od kościoła 
mieszkał. Nie tylko bowiem saniami czy piechotą, ale nawet konno nie dało się, do-

57 XVIII Mateusz, rozdział 5, perykopa 11 [Mt 5, 14–19].
58 2 Kor 5, 17.
59 Chodzi tu o wskazanie prawdziwego, zdaniem Smotryckiego, inicjatora reformy – Anty-

chrysta. Jego znak – apokaliptyczną liczbę Bestii (por. Ap 13, 18) – otrzymamy, sumując wartość 
liczbową liter składających się na imię papieża zapisane cyrylicą (Г+Р+И+Г+О+Р+И/I + XIII → 
3+100+8+3+70+100+8/10 + 13 = 305/307) oraz dodając do sumy podane w tekście liczby 361 lub 
359 (305+361 = 666 / 307+359 = 666). Dwa warianty wynikają z dwojakiej możliwości zapisu ostat-
niej litery papieskiego imienia i, co za tym idzie, jego różnej (И = 8 / I = 10) wartości liczbowej, por. 
Л. Махновець, Сатира i гумор…, s. 55, przyp. 1.

60 XIX Imię trzeciego prawodawcy. 
61 W tradycji ukraińskiej Białym lub Czystym Tygodniem nazywano Wielki Tydzień (ostatni 

tydzień Wielkiego Postu).
62 Chodzi o zwyczaje związane z symbolicznym straszeniem (wyganianiem lub sądzeniem) oraz 

topieniem (wieszaniem) Judasza, obecne w folklorze wielu krajów Europy.
63 Smotrycki ma tu na myśli uczniów katolickich szkół, najpewniej – popularnych wówczas 

w Rzeczypospolitej kolegiów jezuickich; por. Л. Махновець, op. cit., s. 50, przyp. 2. 
64 XX Znak od Boga przeciwko nowej Wielkanocy rzymskiej.
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kąd trzeba, dotrzeć. I mnóstwo bydła rozmaitego pozdychało tego dnia od zimna, 
wiatru i gwałtownego śniegu, co i ludziom też wielu niemal się przytrafiło.

A jeszcze pewien kaznodzieja i orator, pewnie niedawny prokurator, takie oto 
oszczerstwo w mowie do swoich [wiernych] rzucił, widząc, że ich mało w kościele 
w tak wielkie święto było: „Nie szemrajcie przeciw temu, gdyż to nas Pan Bóg karze 
za nierozumną, upartą i krnąbrną Ruś, która błędu swego przyznać nie chce65XXI 
i najwyższego namiestnika Bożego uznać. Ani się nie dziwujcie temu, że Pascha 
żydów po naszej wypada, bo mają teraz rok przestępny”. I tymi słowami wątpiących 
pokrzepił, po innych zaś do domów posłał, wielu bowiem po siedmiu tygodniach 
umyśliło przez te cztery jeszcze pościć. On zaś, pilnie ich przestrzegając, rzekł: 
„w kolejnym tygodniu, kto zechce, pościć może, ale teraz [w katolicką Wielkanoc] 
niech każdy spełni świętą powinność [i dzień święty święci]”.

Jakby tak na prostego człowieka trafiło, pewnie by czegoś takiego nie wymyślił!

[W tym miejscu urywają się rozważania na temat reformy kalendarzowej. Kilka-
naście kolejnych akapitów to „dodatek” – odrębny od Kalendarza rzymskiego no-
wego traktacik, w którym Smotrycki przypomina inne różnice pomiędzy Kościo-
łem katolickim i Kościołami wschodnimi. Prezentuje je jako nowinki, które – tak 
samo jak kalendarz – biskupi Rzymu wprowadzali wbrew Tradycji i postanowie-
niom soborów powszechnych. Mamy tu zatem fragment potępiający filioque, kry-
tykę używania w Eucharystii „martwego chleba” i rezygnacji z udzielania komu-
nii pod obiema postaciami, negatywną ocenę celibatu, a także akapit poświęcony 
praktyce golenia przez łacińskie duchowieństwo bród i wąsów, okraszony skró-
coną wersją legendy o papieżycy Joannie. Smotrycki występuje również przeciw-
ko zachodniej praktyce obchodzenia święta Objawienia Pańskiego, akcentującej 
pokłon Trzech Mędrców, nie zaś – jak w tradycji wschodniej – chrzest Chrystusa 
w Jordanie. Pod koniec „dodatku” powraca do kwestii kalendarza]. 

Podobnie i inne, mniejsze ceremonie i porządki, w ślad za większymi artyku-
łami wiary – wszystkie pozmieniali i przenicowali. To jeszcze tylko aż do naszych 
czasów w jedności trwało i pozostawało: obchodzenie świąt Pańskich, prócz Ob-
jawienia, i [wspomnień] chwalebnych świętych. I nazw miesięcy niebieskich też 
czemuś do końca ścierpieć nie mogli. Co oczyma widząc, uszyma słysząc i sercem 
rozumiejąc, strzec się takich Bogu niemiłych błędów starajmy.

Sami zresztą to widzą i wielu nie pochwala. A jednak po staremu przypowieść 
o wilku i baranie naśladują66 i jak dawniej, tak i teraz niedowiarkami i odszczepień-

65 XXI Oszczerstwo kaznodziei niegłupie.
66 Chodzi o przypisywaną Ezopowi bajkę o wilku i baranie, która poucza, że człowiek dobry 

(słabszy) pada często ofiarą niesłusznych oskarżeń ze strony człowieka złego (silniejszego). Smotrycki 
mógł znać tę bajkę z popularnego polskojęzycznego wariantu pióra Biernata z Lublina (Żywot Ezopa 
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cami nas nazywają i obelgami mnogimi obrzucają. Trzeba by to, jak i wszystko, 
co ze świata, w milczeniu pokornie znosić, gdyż Zbawiciel nasz błogosławieństwo 
tym obiecał, którzy bez winy, dla prawdy Jego w milczeniu znoszą obelgi, zniewagi 
i wszelakie złorzeczenia67. Ale bluźnierstw przeciwko wierze prawdziwej i Cerkwi 
niepokalanej przyjmować i znosić w milczeniu nie można. 

Tym bardziej że – co gorsza – niemocni w wierze, onych zaś wielkich wia-
ry prawdziwej zwierzchników synowie i wnuki beż żadnego baczenia zwodzić się 
dają, w ślad za którymi i starsi, woli świata i ciała się poddając i oko duchowe za-
mknąwszy, za cielesnym poczynają błądzić. Pasterze ich tedy i nauczyciele rychłego 
zdania rachunku w dzień sądu zapewne nie unikną, za to że teraz milczą i ani języ-
kiem, ani piórem przeciw temu nie walczą.

Dawno już by się trzeba było o prawdę upomnieć, bo potem, kiedy gorsze cza-
sy przyjdą, o ratunek będzie trudniej. I tak dalej.

Cóż więc mieli w tym czasie [wprowadzania reformy] czynić wschodnich i po-
łudniowych Cerkwi pasterze i zwierzchnicy, a z nimi całe chrześcijaństwo – w ślad 
za pierwszym, ale jednym tylko [zwierzchnikiem] błądzić, czy we czterech, wraz 
z tymi, których im powierzono, przy prawdzie stać, mając po swej stronie mnó-
stwo świętych pism, nadto zaś z nieba samego przykład wielki [ku przestrodze] – że 
tak samo pierwszy anioł, w pychę wpadłszy i równym chcąc być Wszechmocne-
mu, strącony został wraz z całym pocztem swym z wysokości68. Inni zaś aniołowie 
z bojaźnią i drżeniem, wedle ustalonego porządku w chórach swoich twardo i nie-
zmiennie stali i ciągle stoją, i na wieki stać będą. Również tedy i nasi zwierzchni-
cy wiary prawosławnej, dobrze się namyśliwszy, musieli, mimo wielkiego żalu, to 
samo uczynić, za co i ich, i nas odszczepieńcami mienią, czyli swoim własnym bez 
mała imieniem nazywają.

Przeto kto Pana Boga się boi i prawdę Jego świętą poznał, niechaj się dobrze 
temu przypatrzy okiem zewnętrznym i wewnętrznym69XXII. I niechaj się nie lęka 
gróźb onych płonnych, którymi straszą, że bez ich papieża i jego kalendarza nikt 
zbawiony być nie może.

Ten bowiem raczej lękać się powinien, kto odstąpiwszy od prawdziwej, staro-
żytnej i zbawiennej wiary i od porządku cerkiewnego, przystał do wszystkich tych 
zmyślonych błędów, które im więcej poprawiają, tym się bardziej jeszcze wszystko 

Fryga, mędrca obyczajnego, z przypowieściami jego, Kraków 1522 [najstarsze zachowane wydanie – 
1578]). 

67 Por. Mt 5, 11. 
68 Por. Iz 14, 12–15.
69 XXII Kto chce, niechaj sądzi. Oby miał tylko baczenie na wyroki [prawdziwego] Sędziego, nad 

którymi nie ma co deliberować i od których nie ma apelacji. 
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psuć będzie70XXIII. I śmiałość miał już nie nas tylko, ale i samego Chrystusa obrazić, 
mówiąc, że „do tejże jedności i teraz znacznie raczy nas wieść przez kościelny ka-
lendarz”71XXIV 72. Sam coś zmyśliwszy i napisawszy, w usta Chrystusa wkłada, albo 
swojego papieża Chrystusem nazywa.

Prócz tego jeszcze wszystko, już nie tylko porządek Świąt Pańskich i [wspo-
mnień] chwalebnych onych świętych sług Bożych zmienili na ziemi, ale i na niebie, 
w biegu księżyca odbite, imiona dwunastu miesięcy roku pozamieniali, od począt-
ku świata i czasów im dane. W rzymskiej ich ponoć wierze ochrzcili, chcąc je pod 
władzę papieża swego poddać, aby i one bez jego woli niczego zrobić nie śmiały. 
Luty nazwali marcem, a marzec kwietniem; widzi mi się, że i maj u nich imię swoje 
zmieni, dalej zaś wszystkie dwanaście miesięcy. Cóż tedy robić, gdy papieżowi ich 
wolno to czynić, w tym tylko bieda, że imiona zmieniać może, ale natury rzeczy 
i skutku, z góry zaplanowanego, już nie. Zimna w ciepło i śniegu w deszcz prze-
miana – nie rzymskiego to boga rzecz i sprawa, a choćby i wszystkich kardynałów 
zebrał, nic mu w tym nie pomogą.

Ponadto żydzi73XXV, choć i Mesjasza prawdziwego nie poznali, jednak się 
w przepisach prawa i świąt obchodzeniu nikomu, jak rozumiem, zwieść nie dadzą, 
zwłaszcza zaś tego największego święta – wyjścia Izraela z Egiptu, gdzie jasno Bóg 
Mojżeszowi wskazał i miesiąc z imienia, i dzień miesiąca. A mimo to ich kusili, 
cały świat niemal chcąc ogłupić. Przed swoją Wielkanocą, w połowie marca, Paschę 
im wyznaczyli, o prawie cztery tygodnie wcześniej, chcąc zmianą nazwy miesiąca 
zmylić, co się nigdy przedtem od czasów Mojżeszowych aż do dziś nie zdarzyło.

A i teraz przecież żydów o to niektórzy obwiniają, że zbłądzili, w czym by i nic 
dziwnego nie było, nawet gdyby zbłądzili w istocie. Ale jeśli całego świata głowa 
zbłądziła, to już zaprawdę dziw nad dziwy. Lecz i to rzecz dobrze wiadoma, i ta-
jemnicą żadną nie jest dla tych, co prawdy szukają, że nie o żydów im chodzi, ale 
o prawowiernych. Różnymi i dziwnymi sztuczkami ich zwodzą, ławki podstawia-
jąc, gdzie gdyby kto tylko przysiąść chciał, prędko by po uszy same wpadł74.

Źle bowiem i niebezpiecznie królewskie i książęce prawa oraz dekrety naru-
szać i łamać, Boże zaś – daleko bardziej. O których naruszeniu, choćby w dobrej 
wierze, strach pomyśleć nawet.

70 XXIII I sprawa się tu jakoby o jego własną krzywdę toczy (w oryg. „И акция якобы о єго 
кривду властную точится”). 

71 XXIV Herbest powiada.
72 B. Herbest, Wiary Kościoła rzymskiego wywody…, kol. 582. 
73 XXV O żydowskiej Passze.
74 W oryg. „на которых скоро бы хто усєл, заразом бы ся на суши охинул по уши”.
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A wszystko to sprawka tych nowo mianowanych zakonników, którym się imię 
chrześcijan sprzykrzyło i jezusowcami albo jezuitami się przezwali, na niczym, co 
dawne, nie chcąc poprzestawać. A mając dostatki wielkie świata tego i nic pożytecz-
nego robić nie chcąc, to, co stare, prują i na nowo zszywają, ale już po pierwszym 
szwie widać, że tam, gdzie duchowym okiem doglądano, cielesnego nie wystarcza. 
Gdyż jedno od drugiego tak niedaleko, jak wschód od zachodu.

A ponieważ sami niewiele widzą, mniemają, iż wszyscy na świecie ślepi są. 
A z tego swawolnego głupstwa, nie wiedząc już, co robić, jeden z nich się ukrył pod 
płaszczem imienia pasterza [naszego], świętego onego natchnionego męża Gen-
nadiusza, patriarchy konstantynopolitańskiego75, i własne swe nowe wymysły pod 
jego świętym imieniem szerzy, i pod imieniem księcia z zacnego domu [i] wielkiej 
familii – w czym obaj [patriarcha i książę] winni nie są, że się ich przywołuje – i za 
zasługę wielką to sobie poczytuje, mniemając, że go za to [prawosławni] zarazem 
pochwalą i od razu [w jego słowa] uwierzą76.

[W tym miejscu kończy się tekst kijowskiego egzemplarza starodruku].

(tłum. Tomasz Hodana)

75 Chodzi o Gennadiusza II (Jerzego Kurtesesa Scholariosa), wybitnego bizantyjskiego teolo-
ga, zwolennika, a potem przeciwnika unii florenckiej (1439), patriarchę Konstantynopola (1454–
1456, 1463–1465). Gennadiusz uczestniczył w soborze florenckim jako doradca cesarza Jana VIII 
Paleologa i bronił idei religijnego zjednoczenia z Rzymem, jednak po r. 1444 zmienił stanowisko 
i wystąpił z szeregiem pism skierowanych przeciwko unii i Kościołowi zachodniemu; por. m.in. 
П.И. Жаворонков, П.Б. Михайлов, Геннадий II Схоларий, [w:] Православная энциклопедия…, 
т. X, Москва 2005, s. 612–616; O. Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej, Wrocław–Warszawa–
Kraków 2007, s. 257–258.

76 Trudno rozstrzygnąć, o którego z ówczesnych jezuickich autorów, tłumaczy lub wydawców 
chodzi tutaj Smotryckiemu. W r. 1577 pod imieniem Gennadiusza wydrukowano w Rzymie greckie 
traktaty o soborze florenckim, stanowiące obronę pięciu artykułów unii, a w r. 1579 – ich wersję 
łacińską (Defensio quinque capitum, quae in sancta et oecumenica Florentina Synodo continentur). 
W r. 1581 łacińska przeróbka traktatu pierwszego, poświęconego filioque, dokonana przez Antonia 
Possevina, została opublikowana w Wilnie (II wyd. – 1583), dodatkowo zaś w r. 1582 w Wilnie 
i w Krakowie wyszły przedruki traktatu piątego, poświęconego papieskiemu prymatowi. Wreszcie 
w r. 1586, czyli w tym samym czasie, w którym pisany był Kalendarz, opublikowano w Wilnie polski 
przekład traktatu piątego (O jednym, prawdziwym i najwyższym w Kościele P[ana] Chrystusowym 
Pasterzu), pióra marszałka wielkiego litewskiego Stanisława Radziwiłła h. Trąby. Możliwe, że Smotrycki 
odnosi się do wileńskiej edycji z r. 1581, która została zadedykowana kanclerzowi i hetmanowi Janowi 
Zamoyskiemu; dedykację sygnował wydawca „Basilius Amaski Ruthenus”, czyli Wasyl Zamaski – 
student jezuickiej Akademii Wileńskiej i tłumacz Possevina; por. K. Estreicher, Bibliografia polska, 
t. XVII, Kraków 1899, s. 96; И.И. Малышевскій, Александрийский патриарх…, т. I, s. 232–233; 
K. Chodynicki, Kościół prawosławny…, s. 204–206, 232–234; І. Крип’якевич, Унійні видання 
і „руські” переклади Антонія Поссевіна в 1580-тих рр. (Бібліоґрафічна замітка), „Записки Чина 
св. Василія Великого”, т. III, вип. 3–4, Львів 1930, s. 542–544, 549–550; A. Possevino, Moscovia, 
tłum. ks. A. Warkotsch, Warszawa 1988, s. 46 (z przypisem 81), s. 134.
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Ks. Paweł Zabrocki

Działalność Szkoły Ikonograficznej

Mówiąc o odrodzeniu prawosławnej ikony w Polsce, nie sposób nie zauważyć 
działalności Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim. Potrze-
ba założenia tego typu szkoły zrodziła się, gdy zdecydowano, że dotychczasowe 
formy pracy, kształcenie w kierunku ikonografii, czyli obozy ikonograficzne albo 
przyparafialne kółko ikonograficzne są niewystarczające. Młodzież w nich uczest-
nicząca czuła potrzebę dalszego rozwoju. Chciała doskonalić nie tylko umiejętno-
ści artystyczne, ale też przyswajać niezbędną wiedzę teologiczną, bez której nie-
możliwe jest właściwe poruszanie się w świecie ikonografii, zrozumienie istoty 
ikony, jej miejsca w Cerkwi i roli w życiu prawosławnego chrześcijanina. Dlatego 
15 maja 1991 roku ks. Leoncjusz Tofiluk zwrócił się z oficjalnym pismem do Jego 
Eminencji Wielce Błogosławionego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Bazy-
lego o pozwolenie na utworzenie szkoły ikonograficznej działającej przy Parafii św. 
Michała w Bielsku Podlaskim, która miałaby działać na zasadzie dawnych klasztor-
nych szkół mistrzów ikonografii. W odpowiedzi na pismo ks. Leoncjusza Tofiluka 
Metropolita Bazyli Dekretem Nr 118/XI-91 z dnia 17 maja 1991 roku postanowił: 
„Powołuję Szkołę Ikonograficzną przy Parafii św. Michała w  Bielsku Podlaskim. 
Wyrażam radość z powodu powstania tak niezbędnej szkoły dla życia Cerkwi Pra-
wosławnej w Polsce i przywołuję Boże błogosławieństwo, dziękując opatrzności za 
ten wspaniały początek jako szczególny dar Nieba”.

Dyrektorem szkoły mianowany został pomysłodawca ks. Leoncjusz Tofiluk, 
a siedzibą szkoły stał się dom parafialny przy Parafii św. Michała. Jednakże w szyb-
kim czasie, zaledwie po kilku latach, okazało się, że wraz z rozwojem szkoły i po-
szerzeniem zakresu zajęć dydaktycznych, warunki lokalowe są niewystarczające. 
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Po uregulowaniu statusu prawnego placówki, wpisaniu szkoły do odpowiednich 
rejestrów i ostatecznie wpisaniu przez Kuratorium Oświaty do ewidencji szkół 
niepublicznych (nr ew. 63) jako Policealnego Studium Ikonograficznego w Biel-
sku Podlaskim, 3 października 1995 roku udało się uzyskać od Zarządu Miasta 
Bielsk Podlaski budynek dawnego przedszkola przy ulicy Żwirki i Wigury 26. Po 
przeprowadzeniu remontu, urządzeniu pracowni ikonograficznych, pozłotniczej, 
konserwacji, gruntowni, biblioteki i pomieszczeń administracyjnych, szkoła roz-
poczęła pracę w nowej siedzibie. Dnia 30 sierpnia 1996 roku Centrum Edukacji 
Artystycznej z siedzibą w Warszawie zawiadomiło o wpisie do ewidencji niepu-
blicznych szkół artystycznych Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku 
Podlaskim, z nazwą zawodu – technik plastyk. Nadzór pedagogiczny nad szkolą 
sprawował Minister Kultury i Sztuki. Wpisu dokonano w dniu 16 sierpnia 1996 
roku pod numerem 95.

Podstawowym zadaniem postawionym szkole było przygotowanie profesjonal-
nej kadry wyspecjalizowanej w dziedzinie tworzenia i zachowania prawo sławnej 
sztuki sakralnej, mającej zaspokoić potrzeby Cerkwii Prawosławnej w Polsce. Dla 
doskonalenia się w odpowiedzialnej i trudnej sztuce tworzenia ikon niezbędny był 
dłuższy okres pracy pod nadzorem doświadczonych ikonografów. W tym celu na 
zaproszenie dyrektora szkoły przybył do Polski, znany w Rosyjskiej Cerkwi Prawo-
sławnej izograf Aleksander Sokołow na stałe zamieszkujący w Moskwie. Podjął się 
on realizacji zamówień w dziedzinie ikonografii, które wykonywała szkoła na rzecz 
zleceniodawcy. W 1992 roku o. Leoncjusz zaprosił również z Petersburga do Biel-
ska Podlaskiego ikonografkę Walentynę Żdanową, która zajęła stanowisko mistrza 
pracowni i głównego pedagoga. Żdanowa prowadziła zajęcia z ikonografii aż do 
1997 roku i zapisała się w historię szkoły jako niezwykle wymagający i wnikliwy 
pedagog. W tym miejscu należy wspomnieć o niewątpliwie jednym z bardziej zna-
czących osiągnięć szkoły, jakim było opracowanie autorskiego programu naucza-
nia. Wypracowany on został na przestrzeni kilu lat oraz wielokrotnie konsultowa-
ny ze specjalistami z poszczególnych dziedzin naukowych, między innymi z: prof. 
Jerzym Nowosielskim, prof. Aleksandrem Grygorowiczem, dr Antonim Mirono-
wiczem, ks. dr Henrykiem Paprockim, ks. dr Jerzym Tofilukiem oraz specjalistą 
organizacji i zarządzania oświatą – dr Bazylim Niedźwiedzkim. Skorzystano także 
z doświadczenia szkół ikonograficznych w Finlandii, Federacji Rosyjskiej i Biało-
rusi. W efekcie program dydaktyczny szkoły ikonograficznej został oparty na czte-
roletnim systemie nauczania, a przedmioty zostały podzielone na cztery bloki. Na 
pierwszym i drugim roku dominowały przedmioty teologiczne i ogólnozawodo-
we, zaś na trzecim i czwartym zajęcia specjalistyczne realizowane w warsztatach 
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artystycznych. Zgodnie z profilem kształcenia najwięcej godzin przeznaczono na 
ikonografię. Program kształcenia skonstruowany był następująco:

Przedmioty teologiczne: 
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,
• teologia dogmatyczna, teologia ikony,
• liturgika,
• historia Kościoła.
Przedmioty zawodowe: 
• architektura sakralna,
• historia sztuki,
• rysunek i malarstwo,
• rysunek techniczny,
• rysunek zawodowy,
• technologia,
• język cerkiewnosłowiański.
Języki obce, nowożytne: 
• język grecki,
• język angielski.
Warsztaty artystyczne: 
• ikonografia,
• konserwacja,
• pozłotnictwo.
Wśród wykładowców szkoły (byłych i obecnych) znajdują się duchowni, ar-

tyści, wykładowcy innych uczelni: ihumen Grzegorz (obecnie Arcybiskup Bielski), 
ihumen Warsonofiusz (obecnie Biskup Siemiatycki), ks. dr Jerzy Tofiluk, ks. dr 
Henryk Paprocki, ks. Anatol Szymaniuk, ks. Jarosław Pagór, ks. Stanisław Strach, 
prof. Jerzy Uścinowicz, prof. Leon Tarasewicz, prof. Antoni Mironowicz, śp. ks. Jan 
Prokopiuk, Oleg Kobzar, Andrzej Malikowski, Krzysztof Stawecki, Elwira Kalisze-
wicz, Anna Palusińska.

Oprócz wspomnianych mistrzów – Aleksandra Sokołowa i Walentyny Żdano-
wej – na zaproszenie księdza dyrektora  do Polski przybyli również Ilia Romanowicz 
Boroda – izograf z Tibilisi oraz Tatiana Gałczenko – izograf z Rosji. Z Białorusi na-
tomiast zaproszono: Aleksieja Putincewa – konserwatora ikon, Wasilija Powidajło 
– instruktora pozłotnictwa, Mikołaja Baranowa – nauczyciela pozłotnictwa.

Praktyczna nauka zawodu w warsztatach artystycznych przebiegała w toku 
zindywidualizowanego procesu nauczania w relacji nauczyciel (mistrz) – uczeń. Po 
wyjeździe zaproszonych mistrzów z zagranicy, ich miejsce zajęli pierwsi i kolejni 
najlepsi ze swoich roczników absolwenci szkoły. Na przestrzeni 30 lat słuchaczami 
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szkoły było ponad 90 osób. Z tego 52 absolwentów ukończyło naukę z pozytywnym 
wynikiem egzaminu końcowego oraz obroną pracy dyplomowej (napisanej ikony), 
uzyskując tytuł technika plastyka w dziedzinie ikonografii. Najzdolniejsi absolwen-
ci otrzymywali dwa dyplomy. Pierwszy podstawowy, potwierdzający ukończenie 
szkoły, zaś drugi z błogosławieństwem Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicz-
nego Kościoła Prawosławnego na samodzielne wykonywanie prac ikonograficz-
nych na potrzeby Cerkwi w Polsce.

Ikona jest owocem modlitwy, życia duchowego i sakramentalnego, dlatego 
zrodziła się potrzeba modlitwy w świątyni przy Studium Ikonograficznym. Słucha-
cze szkoły uczestniczyli bowiem w nabożeństwach w parafialnej cerkwi św. Micha-
ła – oddalonej od siedziby szkoły o ponad kilometr, co stanowiło pewną niedogod-
ność w przemieszczaniu się. W dniu 8 czerwca 2000 roku J.E. Metropolita Sawa 
położył kamień węgielny pod budowę cerkwi przy tej jedynej, niepowtarzalnej 
szkole. Autorem projektu był arch. prof. Jerzy Uścinowicz. Budowa cerkwi pw. św. 
Trójcy trwała ponad dwa lata. Rozpis wnętrza oraz ikony do ikonostasu wykonali 
studenci i absolwenci szkoły. Poświęcenia cerkwi 31 października 2002 roku doko-
nał J.E. Metropolita Sawa w asyście Biskupa Bielskiego Grzegorza, a także przyby-
łego duchowieństwa. Posiadanie własnej świątyni ułatwiło przede wszystkim co-
dzienną modlitwę przed rozpoczęciem zajęć, ale również właściwe kształtowanie 
duchowości przyszłych ikonografów. 

W 2003 roku dyrektor szkoły o. Leoncjusz zaprosił do Bielska Podlaskiego 
z Moskwy wybitnego specjalistę dawnego śpiewu cerkiewnego – Gleba Borysowicza 
Pieczonkina. Był on cerkiewnym gołowszczykiem – dyrygentem, wybitnym znawcą 
śpiewu znamiennego oraz muzykiem i kompozytorem. W związku z jego pobytem 
od 9 do 13 grudnia 2003 roku w cerkwi św. Trójcy przy szkole ikonograficznej odby-
wały się nabożeństwa, które celebrował Ojciec Leoncjusz Tofiluk, a śpiew był wyko-
nywany przez chór szkolny, oraz przez samego mistrza. Nabożeństwa rozpoczynały 
się o godzinie 7:00 jutrznią, a następnie była odprawiana św. Liturgia. Po nabożeń-
stwach odbywały się spotkania z mistrzem. Lekcje i śpiewki przeprowadzone przez 
mistrza pozwoliły chórzystom znacznie lepiej poznać i udoskonalić dawny, cerkiew-
ny śpiew znamiennyj, który praktykowany jest w szkole do dziś.

Dorobku artystycznego Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku 
Podlaskim trudno nie zauważyć i nie docenić. Przez 30 lat pracy napisanych zosta-
ło tysiące ikon. Pisane one były na zamówienia zarówno parafii, jak i osób prywat-
nych z kraju i zagranicy.

Do największych osiągnięć szkoły należą:
• całościowo zaprojektowane i napisane ikonostasy w cerkwi Narodzenia 

MNP w Gorzowie Wielkopolskim, cerkwi ikony Matki Bożej Pomnoży-
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cielki Chlebów w Szastałach, cerkwi św. Trójcy przy szkole ikonograficznej 
w Bielsku Podlaskim;

• ikony zaprojektowane i napisane całościowo lub częściowo do ikonostasów 
w cerkwi św. proroka Eliasza w Nowej Łuce, kaplicy cmentarnej św. Jerzego 
w Łosince, cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, cerkwi 
Przemienienia Pańskiego w Topolanach, kaplicy cmentarnej św. Mikoła-
ja w Milejczycach, kaplicy św. Symeona w Orli, cerkwi św. ap. ap. Piotra 
i Pawła w Sobiatynie, cerkwi św. Jana Teologa w Supraślu, kaplicy polskoję-
zycznej św. Grzegorza Peradze w Warszawie;

• ikony do Bocznego Ołtarza w cerkwi Narodzenia NMP w Bielsku Podla-
skim oraz do królewskich wrót i drzwi diakońskich w nowo wyświęconej 
cerkwi św. Sawy Serbskiego w Bielsku Podlaskim;

• tak zwane Golgoty do cerkwi na św. Górze Grabarce, w Szastałach, cerkwi 
św. Eufrozyny Połockiej w Białymstoku;

• setki pojedynczych ikon, tak zwanych anałojnych, do świątyń, kompletów 
ikon 12 Wielkich Świąt, krzyży procesyjnych, ikon ślubnych czy patronów;

• opracowanie i napisanie ikon świętych związanych z cerkwią w Polsce: mę-
czenników chełmskich i podlaskich, św. Jerzego z Policznej, św. Serafima 
Żurowickego do cerkwi w Kuraszewie.

Trzydzieści lat funkcjonowania to także liczne wystawy, na których prezento-
wane były ikony napisane w bielskiej szkole:

• wystawy zagraniczne: Brześć Prawosławny, Białoruś – Brześć 2005, Historia 
i teraźniejszość polskiego prawosławia – Moskwa 2005, wystawa ikon w Bu-
kareszcie – Rumunia;

• wystawy w kraju organizowane przez muzea, galerie sztuki, domy kultury 
czy ambasady: wielokrotnie w Bielsku Podlaskim, Warszawie, Białymsto-
ku, Białej Podlaskiej, Zambrowie, Żyrardowie, Zamościu, Lublinie, Ciecha-
nowcu, Łodzi, Tychach, Włodawie, Częstochowie, Kazimierzu Dolnym.

Osiągnięcia szkoły to również liczne artykuły i publikacje prasowe poświęcone 
ikonie, szkole ikonograficznej, jej założycielowi, pracownikom i absolwentom oraz 
trudnej sztuce tworzenia ikon. Niezwykle ważne jest wykształcenie wielu samo-
dzielnie już pracujących ikonografów, którzy założyli swoje pracownie i realizują 
projekty ikonograficzne w kraju i za granicą. To ogromny wkład w kształtowa-
nie świadomości i wrażliwości kapłanów oraz wiernych w dziedzinie ikonografii, 
a przede wszystkim ogromna przemiana, jaka dokonała się w prawosławnych świą-
tyniach w Polsce.
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Dyplomowani absolwenci Policealnego Studium Ikonograficznego

Rocznik  1993–1997
Iwanowiec Joanna
Zinkiewicz Grzegorz
Fiedorczuk Dariusz
Kojło Jan
Pytel Joanna

Rocznik 1994–1998
Pura Katarzyna
Jakimczuk Jarosław
Siostra Gesualda Faszewska
Siostra Eugenia Glinka

Rocznik 1995–1999
Grigoruk Jan
Lubach Ludmiła
Łakiel Anna

Rocznik 1996–2000
Pura Agnieszka
Trochanowska Lidia

Rocznik 1997–2001
Szpilko Andrzej
Gościk Joanna
Baranowicz Anna

Rocznik 1998–2002
Trochanowski Mirosław
Niesteruk Marzanna Maria
Dziedzia Arkadiusz
Auchimowicz Galina
Lebiedzińska Helena
Uściłko Jolanta
Oniśko Natalia

Rocznik 1999–2003
Własiuk Adam
Waraskina Marina
Brzozowska Marta
Jankowska Emilia

Rocznik 2000–2004
Kabac Halina
Maciejczuk Katarzyna
Stepaniuk Anna

Rocznik 2001–2005
Szeremeta Anna
Stec Alicja
Krasnodembska Iwona Joanna

Rocznik 2002–2006
Stasiewicz Wojciech
Klimczuk Barbara
Leszczyński Maciej
Piekarski Michał

Rocznik 2004–2008
Mindewicz Barbara
Nalewajko Anna Natalia
Sidorczuk Magdalena
Zdrajkowski Mirosław
Mielnicka Anna

Rocznik 2005–2009
Wieremiejuk Igor
Martyniuk Natalia

Rocznik 2006–2010
Kalinowska Anna
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Rocznik 2007–2011
Waszkiewicz Małgorzata

Rocznik 2010–2014
ks. Paweł Zabrocki
Kuczyński Marek Patryk
Zbieralska Anna
Tarkowski Łukasz
Budnik Reanata
Kowalska Hanna

Rocznik 2013–2017
Wojewódzki Rafał

Rocznik 2016–2019
Matysiuk Anna Paulina
ks. diak. Grzegorz Klimiuk



Opublikowane tomy 

Latopisów Akademii Supraskiej
Tom 1 (2010):  Prawosławni w dziejach Rzeczypospolitej, 

red. Urszula Pawluczuk.

Tom 2 (2011):  Kościół Prawosławny na Bałkanach i w Polsce – wzajemne 
relacje oraz wspólna tradycja, red. Urszula Pawluczuk.

Tom 3 (2012):  Język naszej modlitwy – dawniej i dziś, 
red. Urszula Pawluczuk.

Tom 4 (2013):  Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty, 
red. Marzanna Kuczyńska, Urszula Pawluczuk.

Tom 5 (2014):  Synody Cerkwi Prawosławnej w I Rzeczypospolitej, 
red. Marzanna Kuczyńska, Urszula Pawluczuk.

Tom 6 (2015):  Cerkiew w drodze, red. Marzanna Kuczyńska.

Tom 7 (2016):  Dawna cyrylicka księga drukowana: twórcy i czytelnicy, 
red. Marzanna Kuczyńska.

Tom 8 (2017):  Cerkiew a asymilacja – swój i obcy, red. Marzanna Kuczyńska.

Tom 9 (2018):  Rola laikatu w życiu Cerkwi. [Kampanologia], 
red. Marzanna Kuczyńska, Alicja Zofia Nowak.

Tom 10 (2019):  Věnecъ chvalenija. Studia ofiarowane Profesorowi 
Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia, 
red. Marzanna Kuczyńska.

Tom 11 (2020) Dzieci w kulturze duchowej Prawosławia, red. Alicja Zofia 
Nowak i Marzanna Kuczyńska.



Inne publikacje Fundacji Oikonomos
Z dziejów monasteru supraskiego: materiały międzynarodowej konferencji 

naukowej „Supraski monaster Zwiastowania Przenajświętszej Boga-
rodzicy i jego historyczna rola w rozwoju społeczności lokalnej i dzie-
jach państwa, Supraśl–Białystok 10–11 czerwca 2005 r., red. Jarosław 
Charkiewicz, Białystok 2005.

Sergiusz Hackel, Matka Maria (1891–1945), przeł. [z ros.] Henryk 
Paprocki, Białystok 2008.

Leon Tarasewicz: malarstwo, Supraśl 2017.
Nowosielski Malarz, filozof, teolog, Supraśl 2018.
Jakub Sobczak, Podlaskie Legendy 4 Kultur, Białystok 2020.
Odrodzenie prawosławnej ikony w Polsce w XX wieku – Międzynarodo-

wa Konferencja z okazji 30-lecia Policealnego Studium Ikonograficz-
nego w Bielsku Podlaskim, Białystok 2021.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


