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Cykle Akatystu Bogurodzicy  
w dawnej Rzeczypospolitej na tle ikonografii  

bizantyńskiej i postbizantyńskiej

Niniejszy artykuł o obecności Akatystu w ikonografii cerkiewnej w Rzeczypo-
spolitej ma charakter przeglądowy – podsumowuje wyniki badań wielu naukow-
ców i stawia kilka pytań na przyszłość.

Historia badań naukowych ikonografii Akatystu liczy już ponad sto lat. Pro-
blem postawił Nikodim Kondakow w drugim tomie Ikonografii Matki Bożej wy-
danym w 1915 roku1. Tematowi Akatystu osobny artykuł poświęcił Josef Myslivec 
w „Seminarium Kondakovianum” z 1932 roku2. Pierwsza powojenna synteza te-
matu została opublikowana w 1963 roku w postaci hasła w pierwszym tomie en-
cyklopedii Reallexikon der Byzantinische Kunst3. Od tego czasu zaczęły powstawać 
liczne prace poświęcone analizie ikonograficznej poszczególnych cyklów fresko-
wych bądź ikonowych. Niektóre z nich zostały wykorzystane w niniejszym arty-
kule i znalazły się w przypisach. Nowej syntezy dokonała Jacqueline Lafontaine- 
-Dosogne4. W 1989 roku Alexandra Pätzold opublikowała książkę na temat cyklów 
Akatystu w bizantyńskim XIV-wiecznym malarstwie ściennym5, rok później Elena 

1 Н.П. Кондаков, Иконография Богоматери, t. 2, Санкт Петербург 1915, s. 383–391. 
2 J. Myslivec, Ikonografie Akathistu Panny Marie, „Seminarium Kondakovianum”, 1932, t. 5, 

s. 102–103.
3 Reallexikon zur Byzantinischen Kunst, Stuttgart 1963, t. I, szp. 94–96.
4 J. Lafontaine-Dosogne, L’illustration de la première partie de l’hymne Akathiste et sa relation 

avec les mosaïques de l’enfance de la Kariye Djami,  „Byzantion. Revue Internationale des Etudes By-
zantines”, 1984, t. 54, s. 663–671; Eadem, Nouvelles remarques sur l’illustration du Prooimion de l’hym-
ne Akathiste, „Byzantion. Revue Internationale des Etudes Byzantines”, 1991, t. 61, s. 449–457.

5 A. Pätzold, Der Akathistos-Hymnos: Die Bildzyklen der byzantinischen Wandmalerei des 14. Jh.,  
Stuttgart-Wiesbaden, 1989.
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Gromowa obroniła doktorat na temat cyklów Akatystu w sztuce Bizancjum i starej 
Rusi6, a w następnym roku Nancy Patterson Ševčenko poświęciła wiele uwag ikono-
grafii Akatystu w kontekście liturgicznym7. Zwięzłą syntezę badań w tym zakresie 
przedstawiła Olga Etingof w Encyklopedii prawosławnej8. W roku 2007 Constanţa 
Costea opracowała cykle Akatystu w XVI-wiecznym malarstwie monumentalnym 
w Mołdawii9. Opracowanie Etingof będzie punktem odniesienia w pierwszej części 
niniejszego artykułu.

1. Ikonografia Akatystu w sztuce bizantyńskiej i postbizantyńskiej

Akatyst Bogurodzicy, utkany z plastycznych obrazów literackich, przez wie-
ki oddziaływał na wyobraźnię artystów, którzy poszukiwali dla nich adekwatnej 
formy wizualnej. Dojrzałym owocem owych poszukiwań jest ikonograficzny cykl 
Akatystu, ukształtowany w Bizancjum w ostatniej tercji XIII wieku w malarstwie 
monumentalnym. Sto lat później ów cykl pojawia się w malarstwie miniaturowym 
i ikonowym, w XVI wieku w tkaninie, w XVII wieku w rycinie. Przedstawienia cy-
klu Akatystu w płaskorzeźbie oraz w złotnictwie nie są mi znane. 

Pełny cykl Akatystu składa się z 24 scen ilustrujących kolejne ikosy i konda-
kiony hymnu. Zgodnie ze strukturą utworu pierwsze dwanaście scen to ilustracje 
wydarzeń historycznych, zaś pozostałe dwanaście to kompozycje symboliczno-
-alegoryczne. Pierwsze dwanaście scen opowiada o ziemskim życiu Bogurodzicy 
i o dzieciństwie Chrystusa od Zwiastowania do Ofiarowania w świątyni, częściowo 
w oparciu o tradycyjną ikonografię zaczerpniętą z dodekaortonu10 oraz scen z Ży-
cia Matki Bożej. Do pierwszych trzech ikosów odnoszą się z reguły Sceny Zwia-
stowania w różnych wersjach ikonograficznych. Pozostałe dwanaście ilustracji, 
nie związanych z ewangeliczną narracją, przedstawia Uwielbienie Maryi (niekiedy 
w Jej ikonie) oraz Chrystusa przez siły niebieskie i przedstawicieli rodzaju ludzkie-
go (apostołowie, męczennicy, święci, błogosławieni, królowie, wierni). Ta część cy-
klu nie posiadała wypracowanej przez wieki formuły ikonograficznej. Kształtowała 
się głównie w epoce średnio i późnobizantyńskiej pod wpływem ikonografii cesar-

6 Е.Б. Громова, Проблема иконографии Акафиста Богоматери в искусстве Византии 
и Древней Руси XIV века, praca doktorska, Moskwa 1990.

7 N. Patterson Ševčenko, Icons in the Liturgy, „Dumbarton Oaks Papers”, 1991, t. 45, s. 45–57.
8 O.Е. Этингоф, Акафист. Иконография, [w:] Православная Энциклопедия, t. 1, Москва 

2000, s. 373–381.
9 C. Costea, Sub semnul Miresei nenuntite. Despre reprezentarea Imnului Acatist in Moldova seco-

lului XVI-lea, „Ars Transsilvaniae”, 2009, nr 19.
10 M. Janocha, Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej. Problem ka-

nonu, Warszawa 2001, tam bibliografia.
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skiej, włączając niekiedy tradycyjne przedstawienia Świąt Pańskich, np. Zstąpienie 
do Otchłani. Zestaw poszczególnych scen cyklu ilustracyjnego Akatystu Boguro-
dzicy jest w dużym stopniu zróżnicowany, zarówno pod względem treściowym, jak 
i ilościowym. Obok cyklów pełnych, złożonych z 24 scen, istnieją cykle zreduko-
wane do kilkunastu, a nawet kilku przedstawień.  

Różnorodne warianty cyklu Akatystu NMP otrzymały zunifikowaną struktu-
rę w postbizantyńskich podlinnikach i hermenejach. Najpopularniejszą z nich jest 
Hermeneja Dionizego z Furny z pocz. XVIII wieku11. Opis Dionizego z Furny jest 
świadectwem wielowiekowej, choć naznaczonej nieuświadomionym wpływem za-
chodnim, tradycji ikonograficznej, którą kanonizuje i podaje jako wzorzec do na-
śladowania. Dionizy z Furny w swoim opisie używa podziału Akatystu na 24 strofy, 
nie dzieląc ich na kondakiony i ikosy, ale, w ślad za grecką tradycją, każdą strofę 
traktuje jako ikos. Słowo ikos (οἶκος) oznacza po grecku dom, stąd nazwa strofy 
odwołuje się do wielorakich pokładów semantycznych, które słowo „dom” w sobie 
niesie. Dwadzieścia cztery ikosy maryjnego Akatystu tłumacz Hermenei, Ireneusz 
Kania, przełożył jako „Dwadzieścia cztery pomieszkania (οἶκοι) Bogurodzicy”. Oto 
wykaz kolejnych strof (οἶκοι) według Hermenei, odpowiadających im kondakio-
nów i ikosów z incipitami: greckim, starosłowiańskim, polskim według dosłowne-
go tłumaczenia Kani oraz polskim według poetyzowanego, akrostychowego tłu-
maczenia o. Mirosława Bednarza SJ, wreszcie opis sceny zaczerpnięty z Hermenei 
w tłumaczeniu Kani:

Kondakion 1 Τη υπερμάχω στρατηγώ / Взбранной Воеводе / O Waleczna Het-
manko.

1. Ikos 1  Ἄγγελος πρωτοστάτης / Ангел предстатель / Naczelnik Aniołów 
/ Archanioł z nieba. Domy, wewnątrz [jednego z nich] Przenajświętsza 
Dziewica przędąca czerwony jedwab. Ponad Nią niebo, z którego wśród 
obłoków zstępuje anioł błogosławiący Ją prawą ręką, w lewej trzymający 
ukwieconą gałąź. 

2. Kondakion 2  Βλέπουσα ἡ Ἁγία / Видящи Святая Себе в чистоте / Świę-
ta widząc / Bacząc Najświętsza Panna. Domy, Najświętsza Dziewica stoi 
w zadziwieniu, trzymając zwój z napisem: „Po czym to rozpoznam, skoro 
nie znam męża?”. Zaś Archanioł Gabriel, stojący przed Nią, błogosławi Ją 
prawicą, a w lewicy trzyma zwój z napisem: „Bądź pozdrowiona, łaski peł-
na, Pan z Tobą”.

11 Dionizjusz z Furny, Hermeneja czyli objaśnienie sztuki malarskiej, przeł. I. Kania, red. 
M. Smorąg Różycka, Kraków 2003, część V.1.12, s. 189–191.
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3. Ikos 2  Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι / Разум недоразумеваемый / Poznanie 
niepojęte / Czeka Dziewica z upragnieniem. Domy, stojący w pozie pełnej 
czci Archanioł wskazuje prawą ręką w górę, w lewej trzyma zwój z napi-
sem: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię”. Naj-
świętsza dziewica stoi przed nim z prawą ręką na piersi, w lewej zaś trzyma 
zwój z napisem: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twe-
go słowa!”

4. Kondakion 3  Δύναμις τοῦ Ὑψίστου / Сила Вышняго осени / Moc Najwyż-
szego / Dziewicę, co męża nie znała. Najświętsza Panna siedzi na tronie, po 
obu jego bokach dwaj aniołowie trzymający za Nią wielką chustę, rozwinię-
tą od góry do dołu; nad Nią Duch Święty, zstępujący wśród silnego blasku 
i gęstych obłoków. 

5. Ikos 3  Ἔχουσα θεοδόχον / Имущи Богоприятную Дева утробу / Któ-
ra przyjęła Pana / Elżbietę nawiedzić pobiegła. Domy, w nich Najświętsza 
dziewica i Elżbieta obejmujące się, nieco dalej Józef i Zachariasz pogrążeni 
w rozmowie. Za nimi małe chłopię w kusej sukience, mające na ramionach 
kijek, z którego zwisa koszyk. Poniżej domu żłób i przywiązane do niego 
oślę, jedzące ze żłobu. 

6. Kondakion 4  Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων / Бурю внутрь имея / Z pomieszaniem 
w duszy / Falami sprzecznych myśli. Domy, Najświętsza Dziewica brzemien-
na, stojąca w zachwyceniu, przed Nią wsparty na lasce Józef patrzy na Nią 
z groźnym wyrazem twarzy i wyciąga rękę.

7. Ikos 4  Ἤκουσαν oἱ ποιμένες / Слыша ша пастырие / Usłyszeli pasterze / 
Gdy usłyszeli pasterze. Wszystko jak w scenie Narodzin Chrystusa, tylko 
bez Magów12.

8. Kondakion 5  Θεοδρόμον ἀστέρα / Боготечную звезду узревше волсви / 
Widząc gwiazdę wędrującą ku Bogu / Hen, ku Bogu lecącej gwiazdy. Nie-
bo, z którego pośród promienistego blasku zstępuje gwiazda; pod nią góry 
i Magowie na koniach, pokazujący ją sobie nawzajem.

9. Ikos 5  Ἴδον παῖδες Χαλδαίων / Видеша отроцы халдейстии / Ujrzały 
dzieci Chaldejczyków / I gdy ujrzeli synowie Chaldei. Domy, Najświętsza 
Dziewica na tronie z Dzieciątkiem Jezus w ramionach, przed Nią klęczą 
Magowie przynoszący dary, za Nią stoi Józef; z góry zstępuje gwiazda. Na 
zewnątrz domu pachołek trzyma za uzdy konie magów.

10. Kondakion 6  Κήρυκες θεοφόροι / Проповедницы богоноснии бывше 
волсви / Heroldowie obwieszczający Boga / Jakże zmienieni w Boga nio-

12 Ibidem, s. 103, nr 5.
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sących heroldów. Gród, przed jego bramą odźwierny wyglądający na ze-
wnątrz; w oddali góry i jadący konno Magowie, których prowadzi anioł. 

11. Ikos 6  Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ / Возсиявый во Египте / Blask rozsiewając 
w Egipcie / Kiedyś Egipt oświecił. Patrz scena Ucieczki do Egiptu13.

12. Kondakion 7  Μέλλοντος Συμεῶνος / Хотящу Симеону / A gdy Symeon 
zamierzał /  Lepszego pragnąc świata. Wszystko jak w scenie Ofiarowania 
w Świątyni14. 

13. Ikos 7  Νέαν ἔδειξε κτίσιν / Новую показа тварь / Nowe ukazał stworzenie 
/ Moc swą zjawiając Stwórca. Chrystus na obłoku, błogosławiący obiema 
rękami, na czterech rogach obłoku czterej Ewangeliści pod postacią tetra-
morfa. Pod nimi w różnych miejscach apostołowie, męczennicy, hierarcho-
wie i pozostałe chóry wszystkich świętych. 

14. Kondakion 8  Ξένον τόκον ἰδόντες / Странное рождество видевше / Prze-
dziwne narodziny / Narodzenie inne. Niebo, na nim tronująca Najświętsza 
dziewica z Dziecięciem, poniżej tłumy świętych spoglądających w niebo.

15. Ikos 8   Ὅλως ἦν ἐν τοῖς κάτω / Весь бе в нижних и вышних / W całości 
obecny w rzeczach tego świata / O, Słowo przebywające. Niebo. Ponad nim 
Chrystus, wokół niego bezmierna światłość i zastępy aniołów. Poniżej nie-
ba znowu Chrystus błogosławiący obiema rękami, po jego obu stronach zaś 
stoją apostołowie i reszta ludu.

16. Kondakion 9  Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων / Всякое естество ангельское / 
Wszelka natura anielska / Podziwiali aniołowie. Chrystus siedzący na tro-
nie i błogosławiący; ponad Nim niebo i wszystkie chóry aniołów, przejęte 
zdumieniem, wstępujące na niebiosa i zstępujące z nich. 

17. Ikos 9  Ρήτορας πολυφθόγγους / Ветия многовещанныя /Wielce wymow-
nych oratorów / Retorzy, słów wielu miłośnicy. Najświętsza Dziewica na tro-
nie z Dzieciątkiem, po Jej prawej i lewej stronie mężczyźni młodzi i starzy, 
jedni noszący na głowie kołpaki, inni chusty, wszyscy przejęci zdumieniem; 
u ich stóp leżą zamknięte księgi. 

18. Kondakion 10  Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον / Спасти хотя мир / Pragnąc go 
zbawić / Samym sobą chcąc świat ocalić i uładzić. Niebo ze słońcam, księ-
życem i gwiazdami; wychodzą z niego dwa anioły. Niżej góry przystrojone 
w drzewa i kwiaty, pośród nich domy. Wędruje tamtędy Chrystus, za Nim 
przejęci podziwem i rozmawiający apostołowie.

13 Ibidem, s. 106, nr 8.
14 Ibidem, s. 104, nr 7.
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19. Ikos 10  Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων / Стена еси девам / Tyś jest szańcem 
dla dziewic / Śpieszą do Ciebie dziewice. Domy, wewnątrz stoi Najświętsza 
Dziewica z Panem jako Dzieciątkiem, wokół niej rzesza dziewic.

20. Kondakion 11   Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται /  Пение всякое побеждается / Wszel-
ki hymn / Śpiew pochwalny zawodzi. Niebo, w nim Chrystus siedzący na 
tronie i błogosławiący, wokół niego zastępy aniołów, pod Nim hierarcho-
wie i święci z otwartymi księgami w dłoniach.

21. Ikos 11  Φωτοδόχον λαμπάδα / Светоприемную свещу / Jaśniejąca lampo 
/ Ty, Najświętsza Dziewico. Najświętsza dziewica w obłoku, z Panem jako 
dzieciątkiem w ramionach, otacza Ją wielki blask rzucający promienie aż 
na ziemię. W dole mroczna jaskinia, w niej ludzie klęczący i spoglądający 
w górę, na Nią.

22. Kondakion 12  Χάριν δοῦναι θελήσας / Благодать дати восхотев/ Za-
pragnąwszy dać podziękę / Udzielić pragnął łaski przebaczenia. Domy, we-
wnątrz stoi Chrystus drąc na strzępy jakieś pisma hebrajskie; na końcu jed-
nego ze zwojów słowa: „Pisane ręką Adama”. Po obu Jego stronach klęczący 
ludzie, młodzi i starzy.

23. Ikos 12  Ψάλλοντές σου τὸν τόκον / Поюще Твое Рождество / Śpiewając 
na cześć Twojego Syna / Wielbiąc pieśniami Twego Syna. Domy, w środku 
na tronie Najświętsza Dziewica, trzymająca w ramionach Pana jako dzie-
ciątko. Przed Nią arcykapłani i kapłani; jedni trzymają Ewangelię, inni 
kadzielnice. Z tyłu, za nimi, grający muzykanci (jedni w kapeluszach, inni 
w spiczastych białych czapkach); wśród nich śpiewający kanony diakoni 
z rozwiniętymi zwojami.

24. Kondakion 13   Ὦ πανύμνητε Μῆτερ / О, Всепетая Мати / O Matko, sła-
wiona hymnami / Zaiste, godna jesteś, Matko, wszelkiej chwały. Najświętsza 
Dziewica siedząca na wysokim tronie, u Jej stóp podnóżek z trzema schod-
kami, naprzeciw podnóżka królowie, kapłani, arcykapłani, święci, wszyscy 
rozmodleni: jedni na klęczkach, inni stoją, trzymając w rękach zwoje z na-
pisem „Alleluja”.

Cykl scen Akatystu w malarstwie monumentalnym, w formie pełnej lub zre-
dukowanej, bardzo rzadko występuje samodzielnie, z reguły stanowi on element 
szerszego programu ikonograficznego. Z przykładów bizantyńskich wymieńmy 
cerkwie: Panagii Olimpiotissy w Elasonie z czwartej tercji XIII wieku15, św. Miko-

15 E.C. Constantinides, The Wall Paintings of the Panagia Olympiotissa at Elasson in Northern 
Thessaly, Athens 1992, t. 1, s. 134–177.
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łaja Orfanosa w Tesalonikach z pierwszej połowy XIV wieku, Panagii Chalkeon 
w Tesalonikach z pierwszej połowy XIV wieku, Bogurodzicy Pantanassy w Mistrze 
z XV wieku, w serbskiej cerkwi Pantokratora w klasztorze Deczany z 1338–1348, 
w świątyniach macedońskich: św. Klemensa (w kaplicy św. Jana Teologa) w Ochry-
dzie z 1364–1365, Bogurodzicy w Matejczach z 1355–1360, św. Piotra na wyspie 
Veliki-Grad na jeziorze Prespa z ok. 1360; św. Dymitra w Markowym monasterze 
z 1371–1381, na Krecie w cerkwi Bogurodzicy i Zbawiciela w Roustika koło Retim-
no z 1381–1382, na Wołoszczyźnie w cerkwi Św. Trójcy w monasterze Kozia z ok. 
138616; wreszcie na Cyprze w monasterze św. Jana Lampadistesa w Kalopanaiotis 
z końca XV wieku. Ten ostatni zespół fresków znajduje się w kaplicy łacińskiej. 

W drugiej połowie XIV wieku cykl scen Akatystu pojawia się w malarstwie 
ikonowym i miniatorskim. Najstarsza bałkańska ikona Akatystu z Pochwałą Bo-
gurodzicy z drugiej połowy XIV wieku znajduje się w soborze Zaśnięcia NMP na 
moskiewskim Kremlu. 

Najstarsze rękopisy greckie i słowiańskie z cyklem Akatystu, to Akatyst Bogu-
rodzicy (1355–1364, Państwowe Muzeum Historyczne w Moskwie inw. Син. Греч. 
429) oraz jego kopia z przełomu XIV i XV wieku (Escorial Сod. R. I. 19); Psałterz 
Tomicza (1360–1363, Państwowe Muzeum Historyczne w Moskwie inw. 2752); Psał-
terz Serbski (1429–1465, Bawarska Biblioteka Państwowa w Monachium, Slav. 4)17.

Ikonografia scen Akatystu Bogurodzicy przeżywa rozkwit w epoce postbizan-
tyńskiej, w sztuce greckiej, bałkańskiej i rosyjskiej. Szczególną popularnością cie-
szy się w środowisku atoskim, przede wszystkim w trapezach – refektarzach klasz-
tornych. Wymieńmy tutaj freski refektarzowe w pięciu klasztorach Atosu: Wielkiej 
Ławry z 1512 (?), Stawronikita, pędzla Teofana Kreteńskiego z ok. 1540, Dochia-
riou z 1568 (konserwacja 1855), Dionisiou z XVI wieku oraz Chilandar, pędzla 
Gjorgje Mitrofanovicza z 1620, a także w czterech cerkwiach atoskich:  Molivoklisi 
z 1536–1541, Filantropou z 1542, Ksenofontou z 1757 (?) i Watopedi z XVIII wie-
ku. W dwóch ostatnich cerkwiach freski powstały pod wpływem atoskiej Hermenei, 
podobnie jak w greckich cerkwiach Zaśnięcia NMP w Eratyra z 1763 oraz św. Jana 
Chrzciciela na wyspie Ioannina z 1789.

Na terenie Serbii sceny Akatystu NMP zachowały się w narteksie cerkwi Bogu-
rodzicy w Graczanicy z XVI wieku, a także w XVII-wiecznych freskach w nartek-
sach cerkwi w bułgarskich klasztorach Karłukowskim, Jelesznickim, Sesławskim 

16 G. Babić, L’iconographie constantinopolitaine de l’Acathiste de la Vierge à Cozia (Valachie),  
„Зборник Радова Византолошког Института”, 1973, t. 14/15, s. 173–189.

17 T. Velmans, Une illustration inédite de l’Akathiste et l’iconographie des hymnes liturgiques à By-
zance, „Cahiers Archeologiques”, 1972, t. 22, s. 152–161; V. Lichačeva, The Illumination of the Greek 
Manuscripts of the Akathistos Hymn,  „Dumbarton Oaks Papers”, 1972, t. 26, s. 253–262.
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(pocz. XVII w.), w narteksie cerkwi Narodzin NMP w Arbanasi z 1638 i w refekta-
rzu klasztoru Baczkowskiego z 1643. Znaczna część owych cyklów została wyko-
nana przez mnichów z Atosu.  

Poszczególne sceny z Akatystu zachowały się także w kaplicy szpitalnej mona-
steru Kozia na Wołoszczyźnie. W mołdawskich cerkwiach Bukowiny cykle Aka-
tystu malowane były z reguły na ścianach zewnętrznych: w Humor z 1535 roku, 
Probocie (1532–1535), Mołdowicy (1536–1537), Arbore (1541), Worońcu (1547), 
Suczewicy (1580–1595) oraz Suczawie w cerkwiach św. Jerzego z (ok. 1547) i św. 
Dymitra (1537–1538).

Najstarsza i najwybitniejsza artystycznie realizacja tego tematu na Rusi Mo-
skiewskiej znajduje się w soborze Narodzenia NMP w monasterze św. Feraponta, 
wykonana wraz z całym wystrojem przez mistrza Dionizego w 1502 roku18. Z póź-
niejszych realizacji cyklu Akatystu w Księstwie Moskiewskim wymieńmy freski 
w soborze smoleńskim monasteru Nowodziewiczego w Moskwie z końca XVI wie-
ku, w soborze Zaśnięcia NMP monasteru kiriło-biełozierskiego z 1641 roku oraz 
dwa cykle na moskiewskim Kremlu: w soborze Zaśnięcia NMP z lat 1642–1643 
i w cerkwi Położenia sukni NMP z 1644 roku.

Na terenie Rzeczypospolitej w malarstwie monumentalnym znane są tylko 
trzy cykle Akatystu, dwa z XVI wieku – w cerkwi św. Onufrego w Ławrowie i w cer-
kwi w Supraślu, oraz jeden z XVII wieku w cerkwi św. Jura w Drohobyczu. Zostaną 
one omówione w drugiej części artykułu.

Temat Akatystu dotarł nawet do Gruzji, czego świadectwem są freski w cerkwi 
Bogurodzicy w Achali Szuamta z lat 50. XVI wieku.

W malarstwie ikonowym temat Akatystu cieszył się szczególną popularnością 
na Rusi Moskiewskiej w XVI i XVII stuleciu. Wymieńmy tutaj ikony Pochwały 
Matki Bożej z Akatystem z połowy XVI wieku z Państwowego Muzeum Rosyjskie-
go w Petersburgu, ikonę z XVI wieku z Ermitażu, ikonę z końca XVI wieku z Gale-
rii Trietiakowskiej, ikonę z soboru Zaśnięcia NMP moskiewskiego Kremla z końca 
XVI wieku, ikonę Trójcy Świętej z Akatystem z Pskowa z drugiej połowy XVI wieku, 
ikonę Zwiastowania z Akatystem z cerkwi Trójcy Świętej w Nikitnikach w Moskwie 
autorstwa Jakuba Kazanca, Szymona Uszakowa i Gabryjela Kondratiewa z 1659 
roku, ramę ikonową z Akatystem NMP z drugiej połowy XVII wieku z Galerii 

18 Т.Н. Михельсон, Живописный цикл Ферапонтова монастыря, [w:] Труды Отдела 
древнерусской литературы, Москва 1966, t. 22, s. 144–164; Э.К. Гусева, Об особенностях изо-
бражения икон Богоматери в акафистных композициях собора Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря, [w:] Древнерусское и поствизантийское искусство. Вторая половина 
XV – начало XVI века. К 500-летию росписи собора Рождества Богородицы Ферапонтова 
монастыря, Москва 2005, s. 264–280.
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Trietiakowskiej oraz tryptyk z XVII (?) wieku z kolekcji prywatnej Marten. Przed-
stawienia scen Akatystu NMP występują także w ruskich podlinnikach ikonowych 
(np. z  XVII wieku w Rosyjskiej Bibliotece Państwowej w Moskwie, inw. 6888).

Spoza terenu Rusi Moskiewskiej wspomnijmy rumuńską ikonę Hodegetrii 
z Akatystem z klasztoru Pateron w Zica (obecnie w pałacu biskupim w Joaninie), 
datowaną szeroko pomiędzy XV a XVII wiekiem, ikonę Pochwały Bogurodzicy 
z Akatystem mistrza Georgiosa Klontzasa z końca XVI wieku w San Giorgio dei 
Greci w Wenecji, ikonę ze skitu św. Eustafiusza koło monasteru iwerskiego na Ato-
sie z XVI–XVII wieku, melchicką ikonę z Bejrutu, przypisywaną mistrzowi Jusufo-
wi  Al-Musawwir z lat 70. XVII wieku, kreteńską ikonę Panagii Sissiotissy z Akaty-
stem mistrza Stefanosa Tzangarolasa z klasztoru św. Andrzeja w Tesalonikach z ok. 
1700 oraz bułgarską ikonę Bogurodzicy z Akatystem mistrza Nikołaja z 1886 roku. 
Wśród postbizantyńskich rękopisów iluminowanych Akatystu NMP ważne miejsce 
zajmuje manuskrypt z Atosu z początku XVIII wieku (Biblioteka Uniwersytecka, 
Princeton Garett. 13)19. Odnotujmy wreszcie obecność stosunkowo kompletnych 
cyklów Akatystu w tkaninie liturgicznej, na trzech greckich epitrachilionach: bi-
skupa Doroteusza z monasteru Stawroinikita z XVI wieku, z Wielkiej Ławry z XVI 
wieku, a także z monasteru w Beocji z XVII wieku (Walter Gallery Baltimore).

2. Ikonografia Akatystu w sztuce Rzeczypospolitej

Cykl akatystowy w Ławrowie
Obecny stan badań skłania do postawienia tezy, że na terenie Rzeczypospoli-

tej cykl Akatystu nie występuje ani w malarstwie miniaturowym, ani ikonowym. 
Znane są jedynie trzy wspomniane wyżej cykle w malarstwie monumentalnym – 
dwa z XVI wieku, w wersji zredukowanej: w cerkwi bazylianów w Ławrowie koło 
Starego Sambora i w cerkwi w Supraślu, oraz jeden kompletny z XVII wieku w cer-
kwi św. Jura w Drohobyczu, oparty na cyklu drzeworytniczym w Triodzie postnym  
wydanym w roku 1627 w drukarni Ławry Kijowsko-Peczerskiej. Cykl w Ławrowie 
zachował się fragmentarycznie, cykl supraski został zniszczony wraz z cerkwią 
i znany jest częściowo z przedwojennych fotografii, jedynie cykl w Drohobyczu 
przetrwał niemal w całości.

Cerkiew św. Onufrego w Ławrowie została zbudowana w połowie XIII stule-
cia20. Później dobudowano babiniec, który przyozdobiono malowidłami na pół-

19 M.  ̓Ασπρᾶ Βαρδαβάκη, Οἱ μικρογραφίες τοῦ ̓Ακαθίστου στον κώδικα Garett 13, Princeton,  
̓Αθῆναι 1992.

20 T. Откович, Монастир Св. Онуфрія в Лаврові, „Бюлетень Львівської філії Національно-
го науково-дослідного реставраційного центру України”, 2006, nr 8, s. 90–95.
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nocnej i południowej ścianie. Odkryto je przypadkowo w 1910 roku pod warstwą 
malarstwa olejnego z XIX wieku. Freskami ławrowskimi zajmowali się Mykoła Ho-
łubeć21, Aleksander Rogow22, Maria Hełytowycz23 i Nazar Kozak24. Zachowała się 
niespełna jedna trzecia powierzchni fresków, w przeważającej większości ilustrują-
cymi cykl Akatystu. Według Marii Hełytowycz, na ścianie południowej znajdowało 
się sześć scen, a na północnej pięć, choć nie można wykluczać obecności szóstej. 
Ponad nimi przebiegał ornamentalny fryz, nad nim półpostaci świętych w meda-
lionach, a powyżej sceny Soborów Powszechnych, zachowane tylko szczątkowo. 
Wydaje się, że cykl Akatystu obejmował od dziesięciu do dwunastu scen. Na ścianie 
południowej zachowały się w znacznej części trzy sceny pośrodku i dwa małe frag-
menty scen po bokach (fot. 1). Sceny te odnoszą się do pierwszej, narracyjno-hi-
storycznej, części hymnu. Najlepiej zachowana jest scena rozmowy Józefa z Maryją, 
będąca ilustracją kondakionu 4 Бурю внутрь имея („Falami sprzecznych myśli 
szarpany jak burzą, chwiał się i gubił Józef ”) (fot. 2). Na lewo od tej sceny znajdo-
wała się zapewne scena Zwiastowania, odnosząca się do któregoś z poprzednich 
kondakionów lub ikosów. Po prawej stronie Rozmowy Józefa z Maryją znajduje się 
scena w znacznym stopniu nieczytelna, która, zdaniem Hełytowycz, ukazuje Po-
chód Trzech Króli, czyli kondakion 5 Боготечную звезду узревше волсви („Hen, 
ku Bogu lecącej gwiazdy blaskiem urzeczeni, poszli za nią Magowie”). Kolejna sce-
na, z Maryją zasiadającą z Dzieciątkiem, przedstawia Pokłon Mędrców, czyli ikos 
5 Видеша отроцы халдейстии. Następna scena, zachowana fragmentarycznie, 
może przedstawiać, według mnie, plecy Maryi, co sugerowałoby przedstawienie 
Ofiarowania w świątyni, czyli kondakion 7. Według Hełytowycz jest to scena Po-
wrotu Mędrców do Babilonu, czyli kondakion 6. 

Na ścianie północnej zachowały się fragmentarycznie tylko trzy sceny, czy-
telne w górnej części oraz mały skrawek sceny czwartej (fot. 3). Kompozycyjne 
i ideowe centrum stanowi scena Ukrzyżowania z Maryją i Janem, odnosząca się 
symbolicznie do kondakionu 10 Спасти хотя мир (fot. 4). Na lewo od Ukrzyżo-
wania ukazana jest, według Hełytowycz, ilustracja ikosu 10 Стена еси девам. Jeśli 
ta interpretacja jest słuszna, to mielibyśmy do czynienia z naruszeniem kolejności 
strof, bowiem ikos 10 następuje po kondakionie 10. Z tą sceną sąsiaduje po lewej 

21 М. Голубець, Лаврська поліхромія, „Стара Україна”, 1925, nr 11–12, s. 187–192
22 А.И. Рогов, Фрески Лаврова, [w:] Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная 

Европа: Искусство и культура. Сб. ст. в честь В.Н. Лазарева, Москва 1973, s. 339–351.
23 M. Гелитович, Фрески церкви Св. Онуфрія в Лаврові, «Бюлетень ЛФ ННДРЦ», Львів 

2006, nr 8, s. 86–89.
24 Н. Козак, Втрачені фрагменти стінопису церкви св. Онуфрія в Львові, „Бюлетень ЛФ 

ННДРЦ”, 2007, nr 9, s. 34–43.
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fragment pierwszej w tym rzędzie zachowanej sceny z postaciami mężczyzn, który 
może sugerować ikos 9 Ветия многовещанныя. Ostatnia zachowana częściowo 
scena, na prawo od Ukrzyżowania, zawiera wizerunek ikony typu Znak (Znamieni-
je), co może sugerować końcowy kondakion 13 О всепетая Мати.

Babiniec, w którym zachowały się freski, został w późniejszym okresie przebu-
dowany. Można postawić pytanie, czy freski nie znajdowały się także na zachodniej 
ścianie babińca?  Część „historyczna” cyklu w nawie południowej kończy się na 
kondakionie 6 (ewentualnie 7), zaś następna część, „kontemplacyjna”, na ścianie 
południowej zaczyna się przypuszczalnie od ikosu 9. Czy cykl Akatystu nie prze-
biegał wzdłuż trzech ścian wnętrza, jak w Supraślu? Kwestia pozostaje otwarta.

W opinii Marii Hełytowycz cykl Akatystu wykonali dwaj malarze, których sty-
listyka pokrewna jest szesnastowiecznym miniaturom Ewangeliarza z Chiszewicz 
z 1546 roku oraz Ewangeliarza Peresopnickiego datowanego na lata 1556–156125, 
a także ikonie św. Nikity biesobójcy z Ilnika z połowy XVI wieku w Muzeum Naro-
dowym we Lwowie26 oraz ikonie Pokłonu pasterzy z Busowisk27. Freski musiały po-
wstać przed rokiem 1586, bowiem ta data znajduje się wśród grafitti południowej 
ściany. Hełytowycz datuje je na połowę XVI wieku.

Cykl akatystowy w Supraślu
Z podobnego czasu pochodzi cykl akatystowy, będący częścią zespołu malo-

wideł cerkwi klasztornej Zwiastowania w Supraślu. Cerkiew, będącą trójnawową 
bazyliką, zbudowano w latach 1503–1511. Czas powstania malowideł określa się na 
rok 1557, kiedy archimandryta Sergiusz Kimbar w rejestrze wydatków monasteru 
wspomina Serbina Nektariusza malarza jako twórcę ikonostasu. Na tej podstawie 
większość badaczy przypisywała Nektariuszowi autorstwo malowideł, łącząc je ze 
szkołą serbską. Cerkiew supraska została 23 lipca 1944 roku wysadzona w powie-
trze. Z ocalałych resztek polichromii żadna nie łączy się z cyklem Akatystu. Jest 
on znany przede wszystkim z fotografii i szczegółowego opisu całości polichromii, 
wykonanych przez architekta Piotra Pokryszkina na początku XX wieku28, a także 

25 Л.А. Гнатенко, Пересопницьке Євангеліє, [w:] Енциклопедія історії України. Інститут 
історії України НАН України, Київ 2011, t. 8, s. 138; Л. Скоп, Майстер мініатюр Пересопницького 
Євангелія Федуско, маляр зі Самбора, Дрогобич 2011. Na temat atrybucji miniatur można z auto-
rem dyskutować, ale to nie jest tematem niniejszego artykułu. Ewangeliarz Peresopnicki notabene ma 
status narodowej relikwii Republiki Ukrainy. Księga towarzyszy zaprzysiężeniu Prezydenta Ukrainy. 
Ostatnio przed tym Ewangeliarzem przysięgę składał w 2019 roku prezydent Wołodymyr Zełenski.

26 Історія українського мистецтва, Київ 1967, t. 2, s. 252.
27 Ibidem, t. 2, s. 277–278.
28 P.P. Pokryszkin, Cerkiew Zwiastowania w monasterze supraskim, [w:] Freski supraskie, red. 

A. Ruta, Białystok 2019, s. 100–125.
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ze zdjęć Józefa Jodkowskiego z 1913 roku29. Zespół obejmował szesnaście scen, zaj-
mujących środkową przestrzeń ścian korpusu nawowego. Cykl przebiegał zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara: rozpoczynał się w pobliżu ikonostasu na ścianie po-
łudniowej (5 scen), następnie przebiegał przez ścianę zachodnią (6 scen) i kończył 
na ścianie północnej koło ikonostasu (5 scen). Ostatnia scena na ścianie południo-
wej oraz sceny na ścianie zachodniej są częściowo lub całkowicie zniszczone przez 
budowę chóru. 

Próbę rekonstrukcji scen akatystowych podejmowali Aleksander Rogow30, 
Joanna Kotyńska31 oraz Aleksander Siemaszko32. Rekapitulacji i krytycznej wery-
fikacji dotychczasowych ustaleń dokonał Nazar Kozak, proponując identyfikację 
niezachowanych scen i prezentując spójną wizję całego cyklu33. Próba rekonstruk-
cji Kozaka jest rzetelna i dobrze udokumentowana, toteż w niniejszym artykule po-
przestanę na jej streszczeniu, z dodaniem kilku uwag. 

Ściana południowa
1. Kontakion 2 Bacząc Najświętsza Panna na swoje dziewictwo. Zwiastowanie;
2. Ikos 2 Czeka dziewica z upragnieniem Zwiastowanie, Maryja z palcem na 

ustach;
3. Kondakion 3, Dziewicę, co męża nie znała, Maryja w mandorli z Dzieciąt-

kiem w mandorli na Jej piersiach;
4. Ikos 3, Elżbietę nawiedzić pobiegła, Nawiedzenie;
5. Kondakion 4, Falami sprzecznych myśli szarpany jak burzą, chwiał się i gu-

bił Józef, scena zniszczona. Sądzę, że mogła ona przedstawiać Rozmowę Jó-
zefa z Maryją, jak w cerkwi w Ławrowie;

Ściana zachodnia
1. Kondakion 5 Hen ku Bogu lecącej gwiazdy, scena zniszczona, Podróż Ma-

gów do Betlejem;
2. Ikos 5 I gdy ujrzeli synowie Chaldei, scena zniszczona, Pokłon Mędrców;

29 P.J. Jamski, Katalog zdjęć Józefa Jodkowskiego, [w:] Supraśl 1913. Dokumentacja fotograficzna 
Józefa Jodkowskiego cerkwi Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, Warszawa 2016, s. 83–167.

30 А.И. Рогов, Фрески Супрасля, [w:] Древнерусское исскуство. Монументальная живопись 
XI–XVIII вв., Москва 1980, s. 352–354.

31 J. Kotyńska, Bizantyńskie freski z cerkwi Zwiastowania w Supraślu, „Roczniki Humanistyczne”, 
1986, nr 34/4, s. 39–40.

32 A. Siemaszko, Freski z Supraśla: unikalny zabytek XVI-wiecznego pobizantyńskiego malarstwa 
ściennego, Białystok 2006.

33 N. Kozak, Akathistos Cycle in Supraśl Revisited, „Series Byzantina”, 2016, t. XIV, s. 81–95. 
Polskojęzyczna wersja artykułu: Idem, Nowe spojrzenie na cykl akatystowy z Supraśla, „Ikonosfera. 
Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu”, 2021, t. 8, s. 159–171.
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3. Kondakion 6 Jakże zmienieni w Boga niosących heroldów, scena zniszczona, 
Powrót Magów do Babilonu;

4. Ikos 6 Kiedyś Egipt oświecił blaskiem swojej prawdy, scena zniszczona, 
Ucieczka do Egiptu (?)

5. Ikos 7 (?) Lepszego pragnąc świata i odejścia w wieczność, scena zniszczona, 
treść nieznana

6. Kondakion 8 (?) Narodzenie inne i obce naszemu widząc, scena częściowo 
zniszczona, odczytana przez Nazara Kozaka34, Maryja tronująca z Dzieciąt-
kiem na kolanach, po bokach dwie grupy adorantów.

Ściana północna
1. Ikos 8 O, Słowo, przebywające w pełni doczesności, scena zachowana czę-

ściowo, Chrystus w mandorli;
2. Kondakion 9 Podziwiali aniołowie wielkie dzieło Twojego wcielenia, Matka 

Boska orantka z dwoma aniołami po bokach;
3. Ikos 9 Retorzy, słów wielu miłośnicy, ikona Znamienija na drzewcu (analo-

giczna jak w Ławrowie w ostatniej zachowanej scenie), adorowana przez 
dwóch hierarchów po bokach;

4. Kondakion 10 Samym sobą chcąc świat ocalić i uładzić, Anapeson (Chrystus 
Niedrzemiące oko) z czuwającą u boku Maryją i personifikacją Kosmosu 
z rogiem obfitości na dole;

5. Ikos 10 Śpieszą do Ciebie dziewice, Maryja z rozpostartymi rękami, z męż-
czyzną i kobietą po bokach.

Nie wiadomo, czy sceny cyklu nie znajdowały się również na wschodniej ścia-
nie świątyni (zwanej w tradycji łacińskiej tęczową), bowiem ściana ta była przysło-
nięta barokowym ikonostasem35. Sądzę, że brak ilustracji kondakionu 1 i ikosu 1, 
a szczególnie brak scen ostatnich ikosów i kondakionów, zwłaszcza wieńczącego 
większość cyklów kondakionu 13 może sugerować, że początek cyklu Akatystu oraz 
jego koniec były usytuowane na ścianie wschodniej, odpowiednio po prawej i lewej 
stronie. Pierwszą sceną cyklu Akatystu było zwykle tzw. Pierwsze Zwiastowanie, 
czyli apokryficzne Zwiastowanie przy studni zaś ostatnią, scena odnosząca się do 
kondakionu 13 О, Всепетая Мати, przedstawiana w kilku różnych wariantach. 
Takie wyeksponowanie wątku maryjnego w cerkwi pod wezwaniem Zwiastowania 
byłoby uzasadnione. 

Szczegółowa i szeroka analiza porównawcza analogii ikonograficznych po-
szczególnych scen dokonana przez Kozaka doprowadziła do odnalezienia wielu 

34 N. Kozak, Nowe spojrzenie…, s. 164.
35 Ibidem, s. 161.
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podobieństw w cyklach akatystowych na terenie Wołoszczyzny, a zwłaszcza Moł-
dawii. Autor podważa dotychczasowe założenia, poszukujące analogii fresków 
w środowiskach bałkańskich, konkludując, że „freski z Supraśla nie były importem 
z Bałkanów, lecz raczej produktem miejscowym, obejmującym swym zasięgiem 
tereny Wołoszczyzny, Mołdawii oraz Rusi, leżącej w granicach dawnej Rzeczypo-
spolitej”36. Teza ta, przekonująca w przypadku ikonografii Akatystu, wymagałaby 
potwierdzenia poprzez przeprowadzenie analogicznych badań pozostałych cyklów 
ikonograficznych.

Oba cykle Akatystu – w Ławrowie i w Supraślu – mają charakter redukcyj-
ny. Z dwudziestu czterech „kanonicznych” przedstawień w Ławrowie zrealizowa-
no od dziesięciu do dwunastu, w Supraślu szesnaście. Przyjmując niemożliwą do 
udowodnienia hipotezę o istnieniu malowideł na zachodniej ścianie w Ławrowie 
(do 4) i na wschodniej ścianie w Supraślu (2), cykl malowideł nie przekroczyłby 
odpowiednio szesnastu i osiemnastu scen. W przypadku Supraśla sceny w rzędzie 
akatystowym można poszerzyć o sceny Bożego Narodzenia i Ofiarowania w świą-
tyni w cyklu chrystologicznym37, które tradycyjnie wchodziły w skład ikonografii 
Akatystu (ikos 4 i kondakion 7).

Cykl akatystowy w drzeworytach kijowskich i w cerkwi w Drohobyczu
Wraz z rozwojem cerkiewnych drukarni i związanego z nim rytownictwa, 

w XVII wieku w typografii Ławry kijowskiej38 zaczęły pojawiać się pierwsze dru-
kowane Akatystarze (Akatystniki), czyli teksty Akatystu Bogurodzicy oraz innych 
akatystów. Pierwszym tego typu drukiem był zbiór trzech akatystów, poświęconych 
Zwiastowaniu, Zaśnięciu NMP i Najsłodszemu Jezusowi, z przedmową o. Filote-
ja Kizarewicza, wydany w Kijowie w 1625 roku39. Akatyst Zwiastowania, który jest 
przedmiotem naszego zainteresowania, został zilustrowany za pomocą jednego 
drzeworytu z Hodegetrią w centrum i dwunastoma klejmami ilustrującymi dwa-
naście kondakionów. Ta syntetyczna, skrócona redakcja ikonograficzna Akatystu 
ma związek z ikonami akatystowymi ze środowiska moskiewskiego, o których była 
mowa w pierwszej części artykułu.

W roku 1627 w kijowskiej typografii ukazał się Triod postny, w którym teksto-
wi Akatystu do Bogurodzicy towarzyszyły dwadzieścia dwa drzeworyty ilustrujące 

36 Ibidem, s. 171.
37 Ibidem, s. 164.
38 W. Deluga, Grafika z kręgu Ławry Pieczarskiej i Kolegium Mohylańskiego, Kraków 2003.
39 Ф. Титов, Типография Киево-Печерской Лавры. Исторический очерк, t. 1: 1606 – 1616 – 

1721 гг., Киев 1918, s. 156–157.
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poszczególne kondakiony i ikosy40. Warto podkreślić, że ten pierwszy w świecie 
prawosławnym graficzny cykl dwudziestu dwu strof Akatystu ukazał się na terenie 
Rzeczypospolitej. Ikonografia scen opierała się na istniejącej cerkiewnej tradycji 
ikonograficznej, włączając elementy zachodnie, przede wszystkim zainteresowanie 
perspektywą linearną. Ryciny Akatystu odzwierciedlają szerszy proces okcydenta-
lizacji sztuki cerkiewnej w Rzeczypospolitej w dobie baroku41. 

Te same klocki drzeworytnicze zostały wykorzystane w 1629 roku w nowym 
wydaniu Akatystnika, poszerzonym o Akatyst do św. Mikołaja. Książka cieszyła się 
dużym powodzeniem i w ciągu niespełna czterdziestu lat doczekała się trzech ko-
lejnych wydań w latach 1636, 1654 i 1663. Świadczy to o popularności modlitwy 
Akatystu w środowisku cerkiewnym w Rzeczypospolitej. Oddziaływanie tych rycin 
na malarstwo cerkiewne wymaga szczegółowych badań42. 

W niniejszym artykule omówimy jeden przykład wpływu kijowskich rycin 
Akatystu na polichromię cerkwi św. Jura w Drohobyczu. Problem ten przebada-
li Liudmyła Miljajewa, Oleh Ryszniak i Oksana Sadowa w monografii poświęco-
nej tej świątyni43. Wydaje się, że jest to jedyny pełny cykl Akatystu zachowany 
w malarstwie cerkiewnym na terenie Rzeczypospolitej. Stanowi on część bogate-
go programu ikonograficznego, obejmującego także Akatyst do Jezusa Chrystusa. 
Cały malarski wystrój świątyni powstał w latach 1659–1666. Oba cykle akatysto-
we znajdują się na przeciwległych ścianach bocznych: Akatyst do Bogurodzicy na 
ścianie północnej (fot. 5), Akatyst do Jezusa Chrystusa na ścianie południowej. Po-
wyżej Akatystu do Bogurodzicy znajduje się Ukrzyżowanie i 27 scen Męki Pańskiej.

Dwadzieścia cztery sceny poszczególnych kondakionów i ikosów, na kształt 
klejmów, otaczają z trzech stron – na górze i po bokach – centralne przedstawienie 
kondakionu 13 (fot. 6). Ukazuje ono całopostaciowo ujętą Maryję z Dzieciątkiem 
w geście Umilenija na tle obłoków, a poniżej, w zmniejszonej skali, ludzi zwraca-
jących się do Niej z prośbami. Pośrodku odwrócona plecami do widza dziecię-
ca postać trzyma w rękach rozwinięty zwój, na którym można przeczytać pełny 
tekst kondakionu 13 „О, всепетая Мати! Рождшая всех святых Святейшее 

40 Л. Міляєва, О. Рішняк, О. Садова, Церква св. Юра в Дрогобичі. Архітектура, малярство, 
реставрація, Київ 2019, s. 312–318.

41 M. Janocha, Okcydentalizacja Wschodu i sztuki prawosławnej oraz obrona kultury ruskiej na 
ziemiach Rzeczypospolitej, [w:] Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, red. ks. 
S. Wilk, Lublin 2003, s. 524–533.

42 Pod wpływem omawianego cyklu kijowskich rycin na przełomie XVII i XVIII w. powstał 
złożony z dwunastu scen cykl Akatystu w zewnętrznej, północnej galerii soboru Mądrości Bożej 
w Kijowie. Cykl ten uległ zniszczeniu. Л. Міляєва, О. Рішняк, О. Садова, Церква св. Юра…, s. 789, 
przypis 39.

43 Ibidem, s. 76–80 i 312–318 oraz schemat kompozycji: s. 380–381.
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слово…”. Kompozycja przypomina przedstawienie Radość wszystkich cierpiących 
(Всех скорбящих радость) kształtujące się w ikonografii rosyjskiej i ukraińskiej 
w drugiej połowie XVII wieku44.  Postaci wiernych są w znacznym stopniu zatarte, 
podobnie jak napisy próśb wychodzących z ich ust. Nie można wykluczyć, że były 
to wezwania Akatystu.

Miliajewa zestawia ryciny kijowskie z poszczególnymi scenami drohobyckiego 
Akatystu45. W większości przypadków Autor drohobycki najczęściej wykorzysty-
wał kijowski wzór graficzny w sposób swobodny, modyfikując architektoniczne tło 
i układ postaci. W dwóch przypadkach, gdy ryciny przez pomyłkę drukarza zostały 
powtórzone (ikos 4 Слышаша пастырие i ikos 6 Возсиявый во Египте) artysta 
namalował, zgodnie z tradycją, Boże Narodzenie i Ucieczkę do Egiptu, sięgając za-
pewne po inne graficzne wzorce.

W cerkwi św. Jura w Drohobyczu znajduje się jeszcze jedno przedstawienie 
nawiązujące do Akatystu. Jest to tzw. predella w głównym ikonostasie, umieszczona 
poniżej ikony Matki Bożej (fot. 7)46. Ilustruje kondakion 13 О всепетая Мати, 
jego treść widnieje w górnej części wraz z datą dzienną 22 kwietnia 1659 roku. Pre-
della jest przypisywana malarzowi Stefanowi, autorowi ikon w ikonostasie. Scena 
rozgrywa się w umownie ukazanej świątyni, w trójarkadowej przestrzeni zwień-
czonej trzema budynkami cerkiewnymi z cebulastymi kopułami. Po bokach stoją 
dwie grupy świeckich i duchownych. W środkowej arkadzie, za ołtarzem, na któ-
rym widnieje Ewangeliarz i świece, umieszczona jest ikona Matki Boskiej Znaku 
(podobnie jak w Ławrowie i Supraślu), ale w ujęciu całopostaciowym. Wykorzystu-
je ona drzeworyt z kijowskiego Triodu postnego 1627 roku, twórczo go rozbudowu-
jąc47. Tradycyjny bizantyński wzorzec adoracji ikony Bogurodzicy przez duchow-
nych i świeckich, znany m.in. z XIV-wiecznych realizacji bałkańskich (Deczany, 
Matejcze, Markow Monaster), uległ powszechnemu w XVII-wiecznej Rzeczypo-
spolitej procesowi aktualizacji „podług nieba i zwyczaju ruskiego”48.

Tradycja ozdabiania pól dolnej części ikonostasu, poniżej ikon namiestnych, 
zwanych niezbyt fortunnie predellami, jest zjawiskiem typowym dla Rzeczypo-

44 А. Киселёв, Чудотворные иконы Божией Матери в русской истории, Москва 1992, 
s. 110–112.

45 Л. Міляєва, О. Рішняк, О. Садова, Церква св. Юра…, fot. 1.9, s. 314 i fot. 1.13, s. 315.
46 L. Miliaeva, Le icone dal IX all’ XVIII secolo dalle fonti bizantine al barocco, Rimini 1997, 

fot. 158, s. 59.
47 Л. Міляєва, О. Рішняк, О. Садова, Церква св. Юра…, fot. na s. 78.
48 M. Janocha, Obraz życia codziennego i praktyk liturgicznych Wielkiego Księstwa Litewskiego 

w ikonie białoruskiej, [w:] Iškilmės ir kasdienybė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir jos kontekstu-
ose, z serii: „Acta Academiae Artium Vilnensis”, nr 54, Vilniaus 2009, s. 108–122.
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spolitej, gdzie pojawia się około połowy XVII wieku49. Treść predelli, nie objęta 
tradycyjnym kanonem, dawała możliwość wprowadzania w przestrzeń ikonosta-
su przedstawień nigdy tam nie występujących. Usytuowanie predelli О всепетая 
Мати w drohobyckim ikonostasie poniżej ikony Bogurodzicy, nie jest oczywiście 
przypadkowa.

Pendant do omawianego Akatystu Bogurodzicy stanowi opisany przez Miliaje-
wą Akatyst do Jezusa Chrystusa50, który w ikonografii cerkiewnej wydaje się feno-
menem bezprecedensowym. Przedstawia w scenie środkowej Chrystusa w chwale, 
a w dwunastu klejmach wybrane kondakiony i ikosy. Tekst Akatystu do Najsłodsze-
go Jezusa został opublikowany we wspomnianym już kijowskim Akatystarzu z 1625 
roku i był powtarzany w kolejnych edycjach aż do roku 1667. Przebadanie źródeł 
ikonograficznych dwunastu scen tego Akatystu oraz ich ewentualnego oddziaływa-
nia, to już temat na osobne studium. 

Na koniec wspomnijmy o ikonie Bogurodzicy z Pochwałą w narteksie sobo-
ru Zaśnięcia NMP w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej, opisanej przez Pawła z Aleppo 
podczas jego podróży przez ziemie ukraińskie do Moskwy pod datą 26 czerwca 
1654 roku. Oddajmy głos autorowi: 

Tutaj [w narteksie] znajdują się ikony Chrystusa i Matki Boskiej. Są one bardzo 
duże, mają  około 5 łokci na wysokość i szerokość, rozmiary te dostosowane są 
do wielkości ścian. Każdą z nich otacza potrójne obrzeże szerokie na półtora 
łokcia, pokryte malowidłami i złoceniami. Z jednej strony ikony Chrystusa, 
w pierwszym obrzeżu, widnieją od góry do dołu wizerunki sześciu apostołów, 
pozostałych sześciu jest ukazanych w obrzeżu z drugiej strony ikony. W drugim 
rzędzie przedstawiona jest Męka Pańska, a w trzecim, najbliższym Chrystusa, 
wszystkie wielkie święta cerkiewne (dwanaście). W dolnej części obrzeża ikony 
również namalowany jest Chrystus, a przed nim stado owiec z pastuchem 
pędzącym je na wzgórze. Chrystus odwraca się i włócznią odpędza od nich wilki. 
Ikona Matki Boskiej ma takie same obrzeża. W pierwszym rzędzie przedstawieni 
są prorocy, którzy głosili o Niej przepowiednie, a w drugim i trzecim umieszczone 
są dwadzieścia cztery strofy wysławiające Ją51. 

Dzięki precyzyjnemu opisowi Pawła z Aleppo możemy w przybliżeniu zre-
konstruować tę jedyną znaną nam na terenie Rzeczypospolitej ikonę Bogurodzi-

49 M. Janocha, Święci Antoni i Teodozy Pieczerscy w ikonografii cerkiewnej na terenie Podkarpacia, 
[w:] Fides imaginem quaerens. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Ryszardowi Knapińskiemu 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Kramiszewska, Lublin 2011, s. 237–250.

50 Л. Міляєва, О. Рішняк, О. Садова, Церква св. Юра…, s. 382–383.
51 Ukraina w połowie XVII wieku w relacji arabskiego podróżnika Pawła, syna Makarego z Aleppo, 

wstęp, tłum., komentarz M. Kowalska, Warszawa 1986, s. 54–55.
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cy z Pochwałą. Była to ikona monumentalna52, posiadająca dwa rzędy klejmów 
z 24 scenami Akatystu oraz rząd klejmów z prorokami. Stanowiła ona pendant 
do ikony Chrystusa z analogicznymi trzema rzędami klejmów. Z opisu można 
domniemywać, że wizerunki Maryi oraz Chrystusa wraz z trzema rzędami klej-
mów były w całości dwiema integralnymi ikonami, choć nie można wykluczyć, 
że owe klejmy namalowane były na ścianie wokół ikon Matki Bożej i Zbawiciela. 
Usytuowanie ikony Bogurodzicy z Pochwałą w głównej świątyni najsłynniejszego 
klasztoru na Rusi czyniło ją obiektem powszechnie znanym. Można przypuszczać, 
że była ona pośrednią inspiracją dla polichromii Bogurodzicy z Akatystem w dale-
kim Drohobyczu.
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SUMMARY
Bp Michał Janocha 

Cycles of Akathistos of the Mother of God  in the former  
Commonwealth against the background of Byzantine  

and post-Byzantine iconography

Keywords: Akathist, iconography, orthodox painting, Polish-Lithuanian 
Commonwealth, Lavriv, Supraśl, Drohobych

The aim of this review paper is to summary the research of many ex-
plorers concerning the iconography of Akathistos in the orthodox painting 
in the territory or the First Polish-Lithuanian Commonwealth. The first part 
summarizes the history of  the research and bibliography in European con-
text. In the second part are presented three cycles of Akathistos preserved in 
orthodox churches in the former Commonwealth: in Ławrów (ukr. Lavriv, 
Ukraine) from the half of 16th cent. (9 scenes, fragmentarily preserved); 
in Supraśl (Poland) from 1557, in the church blown up in 1944 (16 scenes 
known fragmentarily from archival photographic documentation); and in 
the wooden church of St. George in Drohobych from 1659–66. The last case 
is the only full cycle of 24 scenes, based on the woodcut prom Lenten Triodi-
on edited in Kyiv in 1627.
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